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PÓVOA DE LANHOSO
| Redacção | 

Pelo quinto ano consecutivo, a
Póvoa de Lanhoso renova, em
2014, a distinção de Autarquia
Mais Familiarmente Responsá-
vel, atribuída pelo Observatório
das Famílias Numerosas. “Este é
um reconhecimento que nos dei-
xa muito satisfeitos, porque pro-
va que as políticas sociais que
seguimos estão consolidadas. A
nossa preocupação permanente é
melhorar a qualidade de vida
dos povoenses e as respostas so-
ciais e de educação são um im-
portante contributo para atingir-
mos permanentemente esse
objectivo”, considera o presi-
dente da Câmara Municipal da
Póvoa de Lanhoso, Manuel Bap-
tista.

Respostas como o Naturala-

nhoso, o subsídio de apoio às
rendas, as bolsas de estudo e os
Prémios de Mérito Escolar, o
apoio social escolar, os transpor-
tes escolares, os manuais escola-
res gratuitos, os Cartões Munici-
pais, os Centros de Convívio, o
Banco de Voluntariado e a Loja

Social, o Serviço para a Promo-
ção da Igualdade de Género, o
Plano Municipal da Igualdade,
de entre muitas outras, consti-
tuem algumas das medidas exis-
tentes.

A construção dos centros esco-
lares e de equipamentos despor-
tivos, como o Pavilhão do Cen-
tro Educativo do Cávado, a
renovação da bandeira de Praia
Acessível e outras medidas tam-
bém contribuem para a renova-
ção desta distinção, que é o reco-
nhecimento desta política trans-
versal de apoio às famílias po-
voenses implementada pelo mu-
nicípio. 

Em 2013, a Póvoa de Lanhoso
recebeu a bandeira com palma,
que é a que é entregue às autar-
quias que recebem a distinção
por três ou mais anos consecuti-
vos.

Autarquia continua a ser
familiarmente responsável
PELO QUINTO ANO consecutivo, a autarquia povoense volta a ser
distinguida com o galardão ‘Mais Familiarmente Responsável’.
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“Este é um reconhecimento
que nos deixam muito
satisfeitos, porque prova
que as políticas sociais que
seguimos estão consolida-
das. A nossa preocupação
permanente é melhorar a
qualidade de vida dos
pvoenses e as respostas
sociais e de educação são
um contributo para esse
objectivo”, diz o autarca.
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