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Póvoa de Lanhoso e Vieira
distinguidas por boas práticas 
de política familiar

As câmaras da Póvoa 
de Lanhoso e Vieira do 
Minho receberam a Ban-
deira Verde “Autarquias 
+ Familiarmente Respon-
sáveis”, um galardão atri-
buído pelo Observatório 
das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis.

A cerimónia, que decor-
reu no Auditório Nacional 
de Municípios, em Coim-
bra, premiou a nível na-
cional um grupo restrito 
de autarquias que desen-
volveram no ano de 2011 
boas práticas em matéria 
de política familiar.

Por se tratar do terceiro 
ano consecutivo que con-
segue esta distinção, a Câ-
mara da Póvoa de Lanho-
so recebeu uma Menção 
Honrosa. «Esta distinção, 
pelo terceiro ano conse-
cutivo, vem reconhecer 
o trabalho desenvolvido 
pela autarquia na área de 
apoio à família, onde tem 
sido pioneira em várias 
das medidas implemen-
tadas.  O apoio às famí-
lias foi sempre conside-
rado como prioritário na 
estratégia política muni-
cipal e continuará a sê-
lo. O agudizar dos proble-
mas socioeconómicos exi-

gem de nós, todos os dias, 
novas respostas e novas 
medidas», destacou Fáti-
ma Moreira.

A Câmara da Póvoa de 
Lanhoso implementou, ao 
longo dos últimos anos, 
um conjunto de medidas 
direcionadas para o apoio 
às famílias povoenses, de 
que são exemplo o subsí-
dio às rendas de casa, o 
Programa HabitaLanho-
so, a Ação Social 
Escolar, a atribui-
ção de Bolsas de 
Estudo e de Pré-
mios de Méri-
to, a criação do 
Banco de Tem-
po e do Serviço 
de Promoção 
da Igualdade de Género, 
a criação de Cartões Mu-
nicipais, a manutenção de 
uma praia acessível a to-
dos, a elaboração do Pla-
no Municipal da Igualda-
de, de entre muitas outras 
medidas, como a constru-
ção dos Centros Educa-
tivos e de equipamentos 
desportivos.

O presidente da Câmara 
de Vieira do Minho, Jorge 
Dantas, também recebeu 
uma das bandeiras. «Num 
momento particularmente 

difícil para uma grande par-
te de famílias do concelho, 
é bom sentir que alguém re-
conhece o trabalho que a 
autarquia vieirense tem vin-
do a desenvolver no senti-
do de minimizar situações 
de fragilidade social», re-
feriu o autarca.

Para a conquista des-
ta distinção contribuíram  
medidas como a Vieira 
Nascer, Vieira Amigo, Pro-

grama Munici-
pal de Apoio à 
habitação, Pro-
grama Munici-
pal de Bolsas de 
Estudo Univer-
sitário, Univer-
sidade Sénior, 
Programa So-

larh, Espaço Girassol, Pro-
grama Jovem Voluntário, 
Programa Incluir, Proje-
to Prevenir, oferta de ma-
nuais aos alunos do 1.º ci-
clo, actividades extra-cur-
riculares para o 1.º ciclo, 
loja social, criação dos 
Centros de Convívio e la-
zer, reordenamento do par-
que escolar, formação pa-
rental, tarifário social para 
a água, saneamento, resí-
duos sólidos e urbanos, 
apoio a famílias com ne-
cessidades especiais, bai-

xa do IRS em 5 por cen-
to, apoio direto ao arrenda-
mento ou criação do ban-
co de livros usados.

A cerimónia foi presidi-
da pelo presidente da Câ-
mara de Cantanhede, João 
Pais de Moura, que desta-
cou que esta bandeira é um 
estímulo a todos os muni-
cípios e que os critérios 
do Observatório se cruzam 
com o papel dos municí-
pios nos dias de hoje. 

Já o presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Fa-
mílias Numerosas, Fernan-
do Castro, salientou que o 
objetivo é que esta bandei-
ra se estenda a todos os 
municípios do país, reve-
lando a sua atratividade 
para a fixação das popula-
ções, contrariando o apelo 
para a emigração. 

Por parte do Observató-
rio das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis, 
Margarida Neto, colocou 
ênfase na família como o 
coração da sociedade e 
na necessidade de existi-
rem cada vez mais políti-
cas de proximidade. Pre-
sentes estiveram ainda au-
tarcas e pessoal técnico 
dos 35 municípios distin-
guidos em 2012.
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