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O Observatório das Autarqui-
as Familiarmente Responsáveis
distinguiu 37 municípios portugue-
ses, com o título «Autarquia + Fami-
liarmente Responsável 2013». Nes-
ta 5.ª edição elevam-se para 25 os
municípios que são distinguidos pe-
lo terceiro ano consecutivo.

Este reconhecimento resulta de
um inquérito realizado pelo Obser-
vatório das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis a nível nacio-
nal ao qual responderam 98 autar-
quias e onde foram analisadas as
políticas de família dos municípios
em dez áreas de actuação:

01. Apoio à maternidade e pa-
ternidade;

02. Apoio às famílias com ne-
cessidades especiais;

03. Serviços básicos;
04. Educação e formação;
05. Habitação e urbanismo;
06. Transportes;
07. Saúde;

08. Cultura, desporto, lazer e
tempo livre;

09. Cooperação, relações insti-
tucionais e participação social;

10. Outras iniciativas. São ain-
da analisadas as boas práticas das
autarquias para com os seus fun-
cionários autárquicos em matéria
de conciliação entre trabalho e fa-
mília.

Agora, a cada município ven-
cedor será entregue a bandeira ver-
de da iniciativa «Autarquia + Fa-
miliarmente Responsável 2013»
numa cerimónia a ter lugar no pró-
ximo dia 6 de novembro, pelas 17

horas, no Auditório da Associação
Nacional dos Municípios Portugue-
ses, em Coimbra.

“Este prémio tem como princi-
pal objectivo dar visibilidade às
autarquias com boas práticas e in-

centivar as restantes a fazerem
mais e melhor no âmbito das polí-
ticas de apoio à família”, explica
Teresa Ribeiro, membro do Obser-
vatório, segundo a qual, “de acor-

do com os testemunhos dos muni-
cípios aderentes, esta iniciativa
favorece o diagnóstico interno e
promove a cooperação entre as
autarquias”.

Os dados recolhidos através

dos inquéritos encontram-se dispo-
níveis no site do Observatório, em
www.observatorioafr.org, permitin-
do a todos os interessados ficar a
conhecer o trabalho desenvolvido

Municípios distinguidos em Santarém por boas práticas de política familiar

 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 Respon-
sáveis. 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 existen-
tes. Após esse trabalho, a APFN criou um Observatório de Au-
tarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) e é nesse segui-
mento que se realiza a iniciativa «Autarquia + Familiarmente
Responsável».

pelos municípios vencedores, bem
como dos restantes participantes.

Entre as 37 câmaras munici-
pais vencedoras desta edição con-
tam-se três do distrito de Santarém
(a negrito) na lista: Abrantes,
Águeda*, Amadora, Angra do He-
roísmo*, Cantanhede*, Cascais*,
Castro Marim, Coimbra*, Estarre-
ja*, Évora*, Faro*, Funchal*, Gou-
veia, Guarda*, Lisboa, Loures, Lou-
sã, Mação, Mértola*, Miranda do
Corvo*, Montijo*, Oeiras*, Póvoa de
Lanhoso*, Praia da Vitória, San-
tarém*, Seia*, Sintra*, Torres
Novas*, Torres Vedras*, Vieira do
Minho, Vila de Rei*, Vila Nova de
Famalicão, Vila Nova de Foz Côa,
Vila Real de Santo António*, Vila
Real*, Fundão* e Vila Franca de
Xira*.

* Autarquias que são distinguidas com
menção honrosa, por receberem o prémio por
três ou mais anos consecutivos.


