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mios de Mérito Escolar, 
o apoio social escolar, os 
transportes escolares, os 
manuais escolares gratui-
tos, os Cartões Municipais, 
os Centros de Convívio, o 
Banco de Voluntariado e a 
Loja Social, o Serviço para 
a Promoção da Igualdade 
de Género, o Plano Muni-
cipal da Igualdade, de en-

tre muitas outras, consti-
tuem algumas das medi-
das existentes.

A construção dos Cen-
tros Escolares e de equipa-
mentos desportivos, como 
o Pavilhão do Centro Edu-
cativo do Cávado, a reno-
vação da bandeira de Praia 
Acessível e outras medidas 
também contribuem para a 

renovação desta distinção, 
que «é o reconhecimento 
desta política transversal» 
de apoio às famílias.

Em 2013, a Póvoa de La-
nhoso recebeu a “bandeira 
com palma”, que é a que 
é entregue às autarquias 
que recebem a distinção 
por três ou mais anos con-
secutivos. 

Póvoa de Lanhoso é município
“Familiarmente Responsável”

ARQUIVO DM

Câmara da Póvoa de Lanhoso é considerada “familiarmente responsável” pela quinta vez 

A Póvoa de Lanhoso re-
nova pelo quinto ano con-
secutivo a distinção de 
“Autarquia Mais Familiar-
mente Responsável”, atri-
buída pelo Observatório 
das Famílias Numerosas, 
a um conjunto de autar-
quias que implementam 
medidas de apoio espe-
cial às famílias. 

«Este é um reconheci-
mento que nos deixa mui-
to satisfeitos, porque pro-
va que as políticas sociais 
que seguimos estão conso-
lidadas. A nossa preocupa-
ção permanente é melho-
rar a qualidade de vida dos 
povoenses e as respostas 
sociais e de educação são 
um importante contributo 
para atingirmos esse obje-
tivo», considera o presi-
dente da Câmara, Manuel 
Baptista.

Respostas como o Natu-
ralanhoso, o subsídio de 
apoio às rendas, as bol-
sas de estudo e os Pré-
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