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De entre os 37 concelhos distinguidos a nível nacional

Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Famalicão
são municípios amigos das famílias

Famalicão recebe galardão 
pela segunda vez

Esta é a segunda vez que Vila Nova de Famalicão é 
destacada por este observatório. Para além da «grande 
alegria pelo reconhecimento do nosso trabalho», a 
reconquista do título representa para o presidente da 
Câmara, Armindo Costa, «um incentivo para que a 
Câmara Municipal mantenha uma atenção permanente 
às necessidades das famílias famalicenses, mantendo 
e sempre que possível reforçando os programas 
desenvolvidos e que se traduzem em apoios efetivos 
às famílias».

Armindo Costa destaca como exemplos deste trabalho 
municipal, o desenvolvimento do Programa Municipal 
“Casa Feliz” que ajuda as famílias mais carenciadas do 
concelho a realizarem obras de renovação das suas 
habitações e as apoia no pagamento das rendas; a 
gratuitidade dos manuais escolares para todos os 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico; os descontos e 
isenções nos serviços de água e saneamento para as 
famílias mais necessitadas; as bolsas de estudo para 
o ensino superior; as casas sociais com gabinetes de 
apoio às famílias; os apoios financeiros às instituições 
sociais que ajudam os mais pobres; os transportes 
e refeições escolares para as crianças; entre outras 
medidas.

«É um trabalho municipal que não se vê, mas que 
é sentido por milhares de famílias famalicenses», 
acrescenta Armindo Costa que criou em Vila Nova de 
Famalicão o pelouro da Família para assegurar uma 
atenção e vigilância permanente às necessidades das 
famílias do concelho e a aplicação de respostas con-
cretas, sobretudo às que mais precisam.

As Câmaras Municipais 
de Póvoa de Lanhoso, Viei-
ra do Minho e Vila Nova de 
Famalicão são autarquias 
do Minho “amigas” das fa-
mílias. Isto mesmo con-
firma o Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR) que 
anunciou ontem a distin-
ção de 37 municípios por-
tugueses com o título “Au-
tarquia + Familiarmente 
Responsável 2013”. 

Nesta que é a quinta edi-
ção deste galardão, ele-
vam-se para 25 os municí-
pios que são distinguidos 
pelo terceiro ano conse-
cutivo, refere o OAFR em 
comunicado.

Segundo aquele organis-
mo, este reconhecimen-
to resulta de um inqué-
rito realizado a nível na-
cional ao qual responde-
ram 98 autarquias e onde 
foram analisadas as políti-
cas de família dos municí-
pios em dez áreas de atua-
ção: 1. apoio à maternida-
de e paternidade; 2. apoio 
às famílias com necessi-
dades especiais; 3. servi-
ços básicos; 4. educação 

e formação; 5. habitação 
e urbanismo; 6. transpor-
tes; 7. saúde; 8. cultura, 
desporto, lazer e tempo 
livre; 9. cooperação, rela-
ções institucionais e par-
ticipação social; 10. outras 
iniciativas. 

Foram ainda analisadas 
as boas práticas das autar-
quias para com os seus fun-
cionários autárquicos em 
matéria de conciliação en-
tre trabalho e família.

A cada município ven-
cedor irá ser entregue a 
bandeira verde da inicia-
tiva “Autarquia + Familiar-

mente Responsável 2013” 
numa cerimónia a ter lu-
gar no próximo dia 6 de 
novembro, no auditório da 
Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, 
em Coimbra.

«Este prémio tem como 
principal objetivo dar visi-
bilidade às autarquias com 
boas práticas e incentivar 
as restantes a fazerem mais 
e melhor no âmbito das 
políticas de apoio à famí-
lia», afirma Teresa Ribei-
ro, membro do OAFR. «De 
acordo com os testemu-
nhos dos municípios ade-

rentes, esta iniciativa fa-
vorece o diagnóstico inter-
no e promove a coopera-
ção entre as autarquias», 
acrescenta a mesma res-
ponsável.

Os dados recolhidos 
através dos inquéritos 
encontram-se disponí-
veis no site do Observa-
tório (www.observatorio-
afr.org) permitindo a to-
dos os interessados ficar 
a conhecer o trabalho de-
senvolvido pelos muni-
cípios vencedores, bem 
como dos restantes par-
ticipantes.

ARQUIVO DM

Políticas municipais amigas das famílias premiadas por observatório nacional
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