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FAMALICÃO É UMA
AUTARQUIA

FAMILIARMENTE
RESPONSÁVEL

O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Res-
ponsáveis atribuiu a Fa-
malicão o título de autar-
quia familiarmente respon-
sável, galardão que será
entregue no dia 6 de No-
vembro, na sede da Asso-
ciação Nacional de Muni-
cípios, em Coimbra.
É a segunda vez que Vila
Nova de Famalicão é des-
tacada por este observató-
rio, o que para o presidente
de Câmara é «um incentivo
para que a Câmara Muni-
cipal mantenha uma aten-
ção permanente às neces-
sidades das famílias fama-
licenses, mantendo e sem-
pre que possível reforçando
os programas desenvolvi-
dos e que se traduzem em
apoios efectivos às fa-
mílias».
Armindo Costa destaca
como exemplos o programa
municipal “Casa feliz”, que
inclui a reabilitação das ha-
bitações, até cinco mil
euros, pertencentes a fa-
mílias carenciadas e o apoio
ao pagamento das rendas.
Realça, também, a gratui-
tidade dos manuais esco-
lares para todos os alunos
do 1.º ciclo; os descontos
e isenções nos serviços de
água e saneamento para as
famílias necessitadas; as
bolsas de estudo para o en-
sino superior; os apoios às
instituições sociais, aos
transportes e refeições
escolares.
«É um trabalho municipal
que não se vê, mas que é
sentido por milhares de fa-
mílias famalicenses», ana-

lisa Armindo Costa.
Em Famalicão existe, desde
que o PSD/CDS-PP chegou
ao poder, o pelouro da Fa-
mília, para vigilância das
políticas relacionadas com

a família. Quanto ao Obser-
vatório das Autarquias Fa-
miliarmente Responsáveis
foi criado em 2008 pela
Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas, com o

objectivo de dar visibilidade
às autarquias que se des-
taquem neste campo e
potenciar a experiência de
uns municípios em bene-
fício de outros.
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