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o observatório das 
Autarquias Familiarmente 
responsáveis revelou hoje 
os trinta e cinco municípios 
portugueses distinguidos 
com o título “Autarquia 
+Familiarmente responsá-
vel 2012”(ver lista abaixo).

 este reconhecimen-
to resulta de um inquérito 
realizado a nível nacional 
ao qual responderam 103 
autarquias (mais 29 que 
na última edição) e onde 
foram analisadas as políti-
cas de família dos municí-
pios em dez áreas de actu-
ação: apoio à maternida-
de e paternidade; apoio às 
famílias com necessidades 
especiais; serviços bási-
cos; educação e formação; 
habitação e urbanismo; 
transportes; saúde; cultu-
ra, desporto, lazer e tempo 
livre; cooperação, relações 
institucionais e participa-
ção social; e outras inicia-
tivas. são ainda analisadas 
as boas práticas das autar-
quias para com os seus 
funcionários autárquicos 
em matéria de conciliação 
entre trabalho e Família.

 «Hoje, mais do que 
nunca, as políticas de 
apoio à família, são essen-
ciais. na crise que atraves-
samos, nos dias difíceis 
que estamos a viver e que 
vão agravar-se, as redes 
familiares amortecem as 
consequências do desem-
prego, da perda de habi-
tação, do empobrecimen-
to. As políticas de apoio à 
família mais eficazes, são 
as de proximidade», afir-
ma Margarida neto, mem-
bro do observatório. «esse 
é o desafio que as Autar-
quias têm cada vez mais 
pela frente. conhecedoras 
e atentas aos problemas 
reais, têm por isso mesmo 

mais capacidade de inter-
venção. este prémio faz 
realçar as melhores prá-
ticas. e nesse reconheci-
mento, a possibilidade de 
incentivar outras.» conclui.

 A cada município ven-
cedor irá ser entregue a 
bandeira verde da iniciati-
va «Autarquia + Familiar-
mente responsável 2012» 
numa cerimónia a ter lugar 
no próximo dia 24 de outu-
bro, pelas 17h no Auditório 
nacional dos Municípios, 
em coimbra.

os dados recolhidos 
através dos inquéritos 
encontram-se disponíveis 
no site do observatório, 
em www.observatorioafr.
org, permitindo a todos os 
interessados ficar a conhe-
cer o trabalho desenvolvi-
do pelos municípios ven-
cedores, bem como dos 
restantes participantes. 
são membros do obser-
vatório, a Dra. Alexandra 
Alexandre, Dra. Ana cid 
Gonçalves, Dr. carlos sei-
xas da Fonseca, Prof. Dou-
tora eugénia Gamboa, Dra. 
Fátima carioca, Dra. Fáti-
ma Fonseca, Dra. Margari-
da neto, Prof. Doutora Mª 
José lucena e Vale, Dra. 
Maria do rosário carneiro, 
Prof. Doutora Maria tere-
sa ribeiro. 

lista das autarquias 
vencedoras 2012:
cM de Abrantes
cM de Águeda
cM de Amadora
cM de Angra do Heroísmo
cM de Boticas
cM de cantanhede
cM de cascais
cM de coimbra
cM de estarreja
cM de Évora
cM de Faro
cM de Funchal
cM do Fundão

cM de Guarda
cM de lisboa
cM de loures
cM da lousã
cM da Mealhada
cM de Mértola
cM de Miranda do corvo
cM de Montijo
cM de oeiras
cM de Póvoa de lanhoso
cM de Praia da Vitória
cM de santarém
cM de seia
cM de sintra
cM de torres novas
cM de torres Vedras
cM de Vieira do Minho
cM de Vila de rei
cM Vila Franca de Xira
cM de Vila nova de Foz côa
cM de Vila real
cM de Vila real de santo 
António 

 
sobre o observatório 

das autarquias Familiar-
mente responsáveis

A Associação Portu-
guesa de Famílias nume-
rosas iniciou, em Janei-
ro de 2002, uma colabo-
ração com as autarquias 
no sentido da construção 
de uma Política Autárqui-
ca de Família. na sequên-
cia deste trabalho, a APFn 
decidiu alargar-se para 
um novo conceito: as AFr 
- Autarquias Familiarmen-
te responsáveis. Partindo 
deste novo modelo, a par-
tir de 2007 procedeu à rea-
lização de inquéritos  junto 
dos municípios do país 
com vista a um levanta-
mento exaustivo das boas 
práticas existentes. Após 
esse trabalho, a APFn criou 
um observatório de Autar-
quias Familiarmente res-
ponsáveis (oAFr) e é nesse 
seguimento que, remeten-
do ao evento deste ano, se 
realiza a 4ª edição da ini-
ciativa «Autarquia + Fami-
liarmente responsável». 

“AutARQuiA +FAMiliARMeNte ResPONsáVel 2012” 

35 municípios distinguidos por boas 
práticas de política familiar


