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Lousã Solidária: 250 cabazes entregues a famílias em vulnerabilidade
económica.
Uma vez mais e à semelhança de anos anteriores, na quadra festiva do natal, diversas entidades do
Concelho e a própria Autarquia, procederam à entrega de 250 cabazes com géneros alimentares a
famílias em vulnerabilidade económica.
Os beneficiários dos cabazes com bens alimentares de primeira necessidade foram identificados
pelos serviços de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal em articulação com a Rede Social e com a
própria delegação da Segurança Social da Lousã.
A iniciativa contou com o apoio e envolvimento de entidades que também procederam à entrega de
cabazes, nomeadamente a Conferência Feminina de São Vicente de Paulo, Juventude Socialista da
Lousã, Juntas de Freguesia da Lousã e de Vilarinho.
A Autarquia, para além do apoio à aquisição de géneros para compor alguns dos cabazes, suportou
ainda cerca de 73 cabazes adicionais para que todas as famílias que constavam da lista elaborada,
pudessem ter um natal mais digno e no qual os valores como a solidariedade e fraternidade ganham
ainda um maior significado.
Na atual conjuntura, este gesto de solidariedade revestiu-se ainda de maior importância e enquadrase na estratégia que a Câmara Municipal tem vindo a implementar na área da ação social,
nomeadamente através do recém apresentado Programa de Medidas de Apoio Pontual em Situação
de Emergência Social na Lousã que surge como forma de aliviar as consequências da situação de crise
que vivemos e de dar resposta às necessidades cada vez maiores das famílias que recorrem aos
serviços da Autarquia.
Este programa pretende apoiar famílias em situação de fragilidade económica, através dos meios ao
alcance da Autarquia, contratualizando com os beneficiários uma forma de realização de serviço
comunitário socialmente útil, em projetos da Rede Social da Lousã, que os mantenha ativos, em
contato com o mundo do trabalho, promovendo assim a sua qualidade de vida e valorizando a sua
auto estima.

Câmara Municipal da Lousã - João Santos - 918 389 616 - joao.santos@cm-lousa.pt

