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MUNICÍPIO DE ANADIA DÁ CONSOADA MAIS DIGNA A FAMÍLIAS CARENCIADAS 
 

A Câmara Municipal de Anadia vai proporcionar uma consoada mais digna a cem agregados 

familiares do concelho que se encontram em situação de maior vulnerabilidade económica e social, 

tendo, para o efeito, atribuído um cabaz de Natal a cada. 

A vereadora da Câmara Municipal de Anadia, com o pelouro da ação social, Jennifer Pereira, 

sublinha que “esta ação tem como objetivo assinalar a época natalícia com bens alimentares próprios 

desta época, junto das famílias do concelho, com maior dificuldade em aceder aos mesmos”. “Tentamos, 

com a atribuição destes cabazes, dar um maior aconchego aos que menos têm, de modo a que possam, 

em família, ter uma ceia de Natal mais condigna, e que possam sentir um pouco do espírito de Natal”, 

afirmou ainda. 

A seleção das famílias, a quem foram atribuídos os cabazes, teve por base medidas de política 

social, de discriminação social positiva, que se encontram em vigor no concelho, promovidas pelo 

Município de Anadia e outras entidades parceiras da Rede Social de Anadia. Foram privilegiados os 

agregados familiares que estão a ser acompanhados pelas medidas: “Projeto Ser + em Anadia”, “Apoio 

na Medicação”, “Fundo Social”, “Apoio ao arrendamento urbano para fim habitacional”, “Apoio a 

estratos sociais desfavorecidos na construção, recuperação e ampliação das suas habitações”, “Serviço 

de Atendimento Local de Anadia”, “Rendimento Social de Inserção”, “Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Anadia”, “Resposta de Atendimento e Acompanhamento Social”, “Apoio a famílias com 

pessoas com dificuldades intelectual e desenvolvimental”, e “Apoio a famílias acompanhadas no âmbito 

da Unidade de Cuidados na Comunidade de Anadia”. 

Além dos cabazes, encontravam-se à disposição das famílias alguns brinquedos e livros. 
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