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CM Amadora recebe Prémio

A Câmara Municipal da Amadora foi 
distinguida pelo quarto ano consecuti-
vo como ”autarquia familiarmente res-
ponsável” pelo Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Responsáveis 
(OAFR), e recebeu a “Bandeira Verde 
com Palma” Estiveram presentes no 
evento, para a entrega do galardão, o 
secretário de Estado da Administração 
Local, António Leitão Amaro, o secre-
tário-geral da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses, Rui Solheiro, 
o Presidente da Associação Portuguesa 
das famílias Numerosas, Luis Cabral e 
a representante da OAFR, Margarida 
Neto.
Uma das medidas tomadas pela Câ-
mara da Amadora, que lhe deu acesso 
ao prémio, foi a tarifa familiar de água, 
que tem em consideração o número de 
pessoas por agregado familiar e não 
penaliza, assim, as famílias mais alar-
gadas. A Câmara da Amadora foi uma 
das 102 autarquias a responder ao in-
quérito realizado pelo Observatório 
das Autarquias Familiarmente Respon-
sáveis a nível nacional e onde foram 
analisadas as políticas de família dos 

municípios em dez áreas de atuação: 1. 
apoio à maternidade e paternidade; 2. 
apoio às famílias com necessidades es-
peciais; 3. serviços básicos; 4. educação 
e formação; 5. habitação e urbanismo; 
6. transportes; 7. saúde; 8. cultura, des-
porto, lazer e tempo livre; 9. coopera-
ção, relações institucionais e participa-
ção social; 10. outras iniciativas.
São ainda analisadas as boas práticas 
das autarquias para com os seus fun-
cionários autárquicos em matéria de 
conciliação entre trabalho e Família.
Desde a primeira edição do OAFR, em 
2009, tem-se verificado um alargamen-
to sucessivo na adesão das autarquias 
ao projeto: a primeira edição registou 
38 inquéritos finalizados e, nesta sex-
ta edição, foram 102 as edilidades que 
completaram os seus inquéritos.
Das 102 Câmaras com inquéritos com-
pletos, 39 foram distinguidas por me-
didas concretas de apoio às famílias, 
algumas das quais com distinção de 
“Palma”. “Estamos muito satisfeitos 
com a adesão das Autarquias a este 
projeto, que já vai na sexta edição. Te-
mos consciência que muito há a fazer, 
mas as Câmaras têm revelado uma 
enorme sensibilidade para as áreas do 
apoio à família com ações muito inte-
ressantes, algumas das quais pionei-
ras", refere Isabel Paula Santos, Mem-
bro do Observatório. A Bandeira Verde 
tem como principal objetivo dar visibi-
lidade às autarquias com boas práticas 
e incentivar as restantes a fazerem mais 
e melhor no âmbito das políticas de 
apoio à família. 


