
Projecto Solis pode fechar
em Oliveira de Azeméis

O Centro de Alojamento Tempo
rário CAT de Oliveira de Azeméis
a funcionar nas antigas instalações
da Casa Azul em Cesar que durante
anos acolheu toxicodependentes em
reabilitação poderá encerrar caso a
Segurança Social não dê continuida
de ao projecto Solis que termina em
Agosto deste anoO CAT foi criado no
âmbito de uma candidatura aprova
da em 2005 ao programa Progride e
entrou em funcionamento em Abril

de 2006 para dar resposta a situações
de emergência social Neste momen
to o espaço acolhe 16 pessoas adul
tos e crianças vítimas de violência
doméstica em situações de pobreza
ou exclusão social desalojados entre
outros casos

A câmara local promotora do pro
jecto social está preocupada com o
destino dos inquilinos do CAT e já
deu conhecimento do assunto ao pre
sidente do Instituto da Segurança So
cial Edmundo Martinho em Março
deste ano Seguiu se uma exposição
por escrito e outro contacto com a
responsável pela Segurança Social de
Aveiro há mais de um mês Até ao
momento não há respostas e a au
tarquia está apreensiva A Seguran
ça Social tem de dar uma resposta
porque se não o fizer a câmara terá
de equacionar a situação e analisar
qual a melhor saída revela Gracin
da Leal vereadora responsável pelo
pelouro daAcção Social Caso o apoio
não chegue a alternativa poderá pas
sar por a autarquia apoiar a Diano
va Portugal entidade executora do
projecto social para que o Solis não

termine Ou então terá de reencami

nhar os utentes do CAT para outras
instituições

Estou convencida de que haverá
alguma luz ao fundo do túnel porque
senão neste momento teríamos de
estar a tratar do encaminhamento

desses utentes avisa Gracinda Le
al adiantando que o espaço tem ca
pacidade para albergar no máximo
16 utentes Desde que abriu o CAT
tem tido a lotação máxima o que
demonstra bem a necessidade deste

equipamento a nível da região e do
país uma vez que tem acolhido uten
tes de vários municípios sublinha

O projecto Solis integra no total
12 acções na área social O serviço
de apoio domiciliário Ajuda Lar que
presta apoio à resolução de pequenas
avarias junto da população idosa do
concelho é uma delas e também es
tará em risco Trata se de um serviço
com um enorme impacto social junto
da população sénior e nesse sentido
teremos de analisar a possibilidade
da sua continuidade adianta a vere
adora O banco de voluntariado local

é também uma das acções do Solis
mas que a responsável garante desde
já que terá continuidade pelas várias
instituições envolvidas nesse projec
to Sara Dias Oliveira
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