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“Familiarmente
responsável” pelo
sexto ano seguido
Reconhecimento O município de Cantanhede vai receber,
no dia 19 deste mês, a “Bandeira Verde com Palma”

O município de Cantanhede foi
distinguido, pelo sexto ano
consecutivo, como ”autarquia
familiarmente responsável”
pelo Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis (OAFR). A “Bandeira
Verde com Palma”, que identi-
fica as entidades distinguidas,
vai ser entregue a um repre-
sentante da autarquia no pró-
ximo dia 19 de Novembro, na
sede da Associação Nacional
de Municípios Portugueses
(ANMP), em Coimbra.

Além do secretário de Estado
da Administração Local, Antó-
nio Leitão Amaro, a cerimónia
vai contar com as presenças
do secretário-geral da ANMP,
Rui Solheiro, o presidente da
Associação Portuguesa das Fa-
mílias Numerosas, Luís Cabral,
e a representante da OAFR,
Margarida Neto.

Uma das medidas que favo-
receu o reconhecimento do
município de Cantanhede
como “autarquia familiar-
mente responsável” foi a tarifa
familiar de água que tem vindo
a ser praticada pela Inova, se-
gundo um modelo que tem em
consideração o número de
pessoas por agregado familiar
e não penaliza, assim, as famí-

lias mais alargadas.
O OAFR refere que a Câmara

Municipal de Cantanhede foi
uma das 102 autarquias a res-
ponder ao inquérito realizado
pelo OAFR a nível nacional e
onde foram analisadas as po-
líticas de família dos municí-
pios em 10 áreas de actuação:
apoio à maternidade e pater-
nidade; apoio às famílias com
necessidades especiais; servi-
ços básicos; educação e for-
mação; habitação e urba-
nismo; transportes; saúde; cul-
tura, desporto, lazer e tempo
livre; cooperação, relações ins-

titucionais e participação so-
cial; outras iniciativas. São
ainda analisadas as boas prá-
ticas das autarquias para com
os seus funcionários autárqui-
cos em matéria de conciliação
entre trabalho e família.

Desde a primeira edição do
OAFR, em 2009, tem-se veri-
ficado um alargamento suces-
sivo na adesão das autarquias
ao projecto: a primeira edição

registou 38 inquéritos finaliza-
dos e, nesta sexta edição, foram
102 as edilidades que comple-
taram os seus inquéritos. Des-
tas com inquéritos completos,
39 foram distinguidas por me-
didas concretas de apoio às fa-
mílias, algumas das quais com
distinção de “Palma”.

«Estamos muito satisfeitos
com a adesão das autarquias
a este projecto, que já vai na
sexta edição. Temos consciên-
cia que muito há a fazer, mas
as câmaras têm revelado uma
enorme sensibilidade para as
áreas do apoio à família com
acções muito interessantes, al-
gumas das quais pioneiras», re-
fere Isabel Paula Santos, mem-
bro do Observatório.

A “Bandeira Verde” tem como
principal objectivo dar visibi-
lidade às autarquias com boas
práticas e incentivar as restan-
tes a fazerem mais e melhor
no âmbito das políticas de
apoio à família. A iniciativa fa-
vorece o diagnóstico interno e
promove a cooperação entre
as autarquias, «ajudando efec-
tivamente à criação de uma
cultura favorável à família e à
conciliação família/trabalho»,
acrescenta a mesma respon-
sável.|

D.R.

A sede da ANMP, em
Coimbra, acolherá a
cerimónia que distin-
guirá as boas práticas
de 39 municípios

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis atribui a “Bandeira Verde com Palma”
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