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A Câmara de Santarém vai receber o prémio AUTARQUIAS + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS 2012,
no próximo dia 24, às 17h00, no Auditório da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em
Coimbra. O prémio vai ser entregue a Ricardo Gonçalves, Vereador com o Pelouro da Ação Social da
Câmara de Santarém, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis que distingue
Santarém, pelo 3.º ano consecutivo, com o título de Autarquia + Familiarmente Responsável.
Santarém é assim uma das 35 autarquias vencedoras da 4.ª edição deste projeto de âmbito nacional,
e vai receber a bandeira verde da iniciativa Autarquia + Familiarmente Responsável 2012. A autarquia
Scalabitana tem vindo a desenvolver um conjunto de políticas em diversas áreas: ação social, saúde,
habitação e urbanismo, recursos humanos, cultura, desporto, transportes, educação e formação,
serviços básicos, em prol da vida familiar dos munícipes do Concelho. O reconhecimento alcançado de
AUTARQUIAS + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEIS 2012, resulta de um inquérito realizado a nível
nacional, , que poder consultado em http://www.observatorioafr.org/ , a que responderam 103
autarquias, sendo analisadas as políticas de família dos municípios em dez áreas de atuação: apoio à
maternidade e paternidade; apoio às famílias com necessidades especiais; serviços básicos; educação
e formação; habitação e urbanismo; transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre;
cooperação, relações institucionais e participação social; e outras iniciativas, para além das boas
práticas das autarquias para com os seus funcionários autárquicos em matéria de conciliação entre
trabalho e Família. Com este projeto o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis
procura desempenhar um importante papel no contexto da economia familiar mas também no
combate ao envelhecimento e desertificação, na fonte de enriquecimento através da criação de
emprego e no aumento do espírito de iniciativa, dinamismo e estabilidade social. A Associação
Portuguesa de Famílias Numerosas iniciou, em Janeiro de 2002, uma colaboração com as autarquias
no sentido da construção de uma Política Autárquica de Família. Na sequência deste trabalho, a APFN
decidiu alargar-se para um novo conceito: as AFR - Autarquias Familiarmente Responsáveis. Partindo
deste novo modelo, a partir de 2007 procedeu à realização de inquéritos junto dos municípios do País
com vista a um levantamento exaustivo das boas práticas existentes. Após esse trabalho, a APFN
criou um Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) e é nesse seguimento que,
remetendo ao evento deste ano, se realiza a 4ª edição da iniciativa Autarquia + Familiarmente
Responsável.
 
 


