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Ricardo Rio, presidente da Câ-
mara Municipal de Braga, rece-
beu a ‘Bandeira Verde’ que dis-
tingue os municípios vencedo-
res do prémio ‘Autarquia + Fa-
miliarmente Responsável’, num
evento que teve lugar na Asso-
ciação Nacional de Municípios
Portugueses, em Coimbra.

Esta foi a primeira vez que a
câmara de Braga foi reconhecida
como “familiarmente responsá-
vel” pelo Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Respon-
sáveis (OAFR), entidade que
analisa as políticas de família
dos municípios em dez áreas de
actuação e as boas práticas para
com os funcionários autárquicos
em matéria de conciliação entre
trabalho e Família.

Na ocasião, Ricardo Rio mos-
trou-se ‘orgulhoso’ com a atri-
buição do prémio ao município
de Braga. “Definimos como
prioritária a acção social e temos
estado ao lado das famílias nes-
tes tempos de dificuldades em
que vivemos”, salientou, garan-
tindo que o objectivo é fomentar
em Braga uma cultura favorável
à família e à conciliação Famí-
lia/Trabalho.

Foram várias as medidas toma-
das pela câmara de Braga no úl-
timo ano que lhe deram acesso
ao prémio, entre as quais se in-
cluem a criação de uma tarifa fa-
miliar de água considerando o
número de pessoas por agregado

familiar; a oferta de manuais es-
colares a todos os alunos do 1.º
ciclo; a criação dos cartões famí-
lia e do cartão sénior ou a redu-

ção dos custos nos bilhetes de
família nos Transportes Urbanos
de Braga.

“As medidas que temos vindo
a implementar são transversais a
diversas vertentes do dia-a-dia e
constituem um apoio efectivo
essencial às famílias bracaren-
ses, aumentando a sua qualidade
de vida”, realçou o edil Ricardo
Rio.

Presentes no evento, para a en-
trega do galardão, estiveram o
secretário de Estado da Admi-
nistração Local, António Leitão
Amaro, o secretário-geral da As-
sociação Nacional dos Municí-
pios Portugueses, Rui Solheiro,
o presidente da Associação Por-
tuguesa das Famílias Numero-
sas, Luís Cabral, e a represen-
tante da OAFR, Margarida Neto.

´Bandeira Verde´ reconhece
Braga como ‘Município
Familiarmente Responsável’
RICARDO RIO recebeu ontem a bandeira. Esta foi a primeira vez que a
autarquia de Braga foi reconhecida.
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Momento da entrega da bandeira verde ao município de Braga

"As medidas que temos
vindo a implementar
são transversais a diversas
vertentes do dia-a-dia
e constituem um apoio
efectivo essencial às
famílias bracarenses,
aumentando a sua
qualidade de vida”, 
destacou, durante a
cerimónia, o presidente da
Câmara Municipal de Braga
Ricardo Rio .
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