Na entrega das Bandeiras Verdes em Coimbra

Municípios louvados por políticas de apoio às famílias
Lisboa e Santarém ficam em segundo lugar no pódio dos distritos, com 8 municípios
distinguidos, cada. Aveiro e Braga conseguem 7 bandeiras, cada, para os seus
concelhos.
Lisboa, 27 de novembro de 2019 – A 11ª edição do Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis (OAFR) distinguiu esta tarde, no Auditório da Fundação para os
Estudos e Formação nas Autarquias Locais, em Coimbra, 77 municípios numa cerimónia que
contou com a presença do Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local,
Dr. Jorge Botelho.
“Os municípios estão no caminho certo do que é a integração social das pessoas e do apoio às
famílias”, foi com estas palavras que o secretário de Estado da Descentralização e
Administração Local, Jorge Botelho arrancou o seu discurso no evento do OAFR.
Para o executivo “se não fossem os municípios a vida das nossas famílias seria muito mais
difícil. Pequenos atos, pequenos apoios no contexto geral significam pouco, mas no contexto
real significam muitíssimo.”
O secretário de Estado reiterou à plateia de autarcas que “os municípios são base territorial da
administração pública e têm muitas políticas de proximidade e o caminho é mesmo este.”
O secretário de Estado da Descentralização e Administração Local considera que o importante
“é criar condições para que as famílias portuguesas fiquem nos sítios onde querem viver, onde
se sintam felizes e confortáveis e onde tenham qualidade de vida”. “Não é a dimensão do
território que faz com que sejamos felizes, mas sim as oportunidades que o município
proporciona, a forma da sua atratividade e a forma de gerar empregos”, evidenciou o
responsável.
O Presidente da Fundação Millennium bcp, Mecenas Principal do Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis, António Monteiro, marcou presença na entrega das bandeiras e
fez questão em salientar que esta iniciativa “representa um esforço de melhorar a vida dos
cidadãos através da avaliação das políticas públicas que as autarquias desenvolvem”.
“É extraordinário o número de autarquias que aderiram e o número de medidas e iniciativas
positivas que são tomadas, isto é um sintoma maior da vitalidade do nosso país” observou o
António Monteiro, em Coimbra.
Rafael Lucas Pires, membro da Direção da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas,
deixou em Coimbra uma palavra de agradecimento aos autarcas: “Agradecemos sobretudo as
todos os autarcas, não só pelo entusiasmo e participação crescente nesta iniciativa, mas
sobretudo pelo trabalho que esta iniciativa demonstra, promove e revela em prol das famílias

Mecenas Principal:

Uma iniciativa:

portuguesas”. O dirigente enfatizou que o entusiasmo deve prosseguir até porque “as
autarquias locais são de facto campeãs, entre os poderes públicos de promoção da defesa da
família, na certeza que um país que apoia as famílias, constrói livre e seguro o futuro”.
Rosário Carneiro, da comissão científica do OAFR, destacou na sua intervenção que “104 dos
municípios que participaram no inquérito do Observatório disponibilizam tarifa familiar da
água às famílias com 3 ou mais filhos”.
Evolução crescente marca 11ª edição OAFR
A 11ª edição do OAFR cresceu 9% ao nível do número de participantes, passando de 130 para
141 em 2019. No mesmo sentido está o número de municípios distinguidos, que evoluiu de 70
para 77 entidades, este ano, o que representa 25% da totalidade de municípios portugueses.
Das 77 autarquias distinguidas, seis delas já o são há onze anos. “Estamos a falar de Angra do
Heroísmo, Cantanhede, Torres Novas, Torres Vedras, Vila de Rei e Vila Real”, enumera Isabel
Paula Santos, coordenadora do OAFR.
O OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como
principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias
portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral.
Tendo como Mecenas Principal a Fundação Millennium bcp, este é o único Observatório
nacional que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas
avaliadas.
Veja a lista dos premiados aqui ou no mapa.

Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) afere dados fornecidos pelos municípios,
respeitantes ao ano transato (a 11ª edição do OAFR avalia os dados de 2018).
Entre as medidas valorizadas no OAFR estão os apoios ao nascimento (incluindo alimentação dos bebés e fraldas),
pagamento de creches e jardim-de-infância, comparticipação de consultas de oftalmologia e apoio à aquisição de
óculos, bancos de medicamentos e comparticipação de medicamentos, oferta de vacinação fora do Plano Nacional
de Vacinação, cantinas sociais e cantinas escolares abertas durante os períodos de pausas escolares; transportes
escolares gratuitos até ao 12º ano, entre outras.
O inquérito do Observatório avalia iniciativas dos municípios em 10 áreas, entre as quais o apoio prestado à
maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho
e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação
social.
Para mais informações contacte:
Rute Chenrim | Assessora de Comunicação
217 552 603 | 911 815 176
comunicacao@apfn.com.pt
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