
 

NO SEGUIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE APOIO ÀS FAMÍLIAS: 

MANGUALDE ENTREGA CERCA DE 

150 CABAZES COM BENS ESSENCIAIS 
Distribuição contou com o apoio das Juntas de Freguesia. 

 
 

A Câmara Municipal de Mangualde está a implementar o Plano Municipal de apoio às famílias, às instituições 

e às empresas, definido aquando da passagem do Estado de Emergência para o Estado de Calamidade e, nesse 

sentido, entregou esta semana cerca de 150 cabazes a famílias de alunos do escalão A. Cada cabaz é composto 

por bens alimentares, máscaras e gel desinfetante. A distribuição contou com o apoio das Juntas de Freguesia 

 

O Presidente da Câmara Municipal, Elísio Oliveira, destaca a importância desta ação, que se repetirá em junho, 

inserida num “conjunto de medidas de apoio às famílias, às instituições e às empresas, num montante de 

cerca de 300 mil euros, para enfrentar a crise, e manter vivo o nosso ecossistema social e empresarial”. “Mais 

do que nunca é fundamental estarmos atentos a todos os que necessitam de ajuda, seja ela de que forma for, 

bens alimentares para as famílias, equipamentos informáticos para os alunos, ou um simples contacto para 

uma conversa e para isso temos as linhas de apoio municipal”, contextualiza ainda o presidente.  

 

De recordar algumas das medidas de apoio às famílias, tais como: isenção das tarifas variáveis da água, 

saneamento e resíduos sólidos urbanos em maio e junho (limite máximo de gastos igual ao mês homólogo do 

ano anterior, mais 30%); no âmbito da ação social escolar, disponibilização de géneros alimentares às famílias 

que tenham alunos do escalão A; entrega de pelo menos 100 computadores, 50 routers e outros equipamentos 

informáticos, de acordo com as prioridades definas pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde, para apoio do 

ensino à distância; e entrega de máscaras às famílias mais carenciadas. 

 

Mangualde, 21 de maio de 2020. 
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