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Pela terceira vez consecutivo

Miranda do Corvo vai receber título
de “Autarquia + Familiarmente 
responsável 2013”

O município de Miran-
da do Corvo foi um dos 37 
concelhos portugueses 
que foram distinguidos 
com o título “Autarquia + 
Familiarmente Responsá-
vel 2013”, galardão que 
premeia as câmaras com 
boas práticas de política 
familiar.

O reconhecimento resul-
ta de um inquérito realiza-
do pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, criado pela 
Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, com 
o objetivo de dar visibilida-
de às câmaras que possu-
am boas práticas de políti-
ca familiar.

De acordo com os dados 
revelados pelo observató-
rio, este ano responderam 
ao inquérito 98 municípios 
(menos cinco do que no 
ano passado) e destas, 37 
(mais duas que na edição 
anterior) foram reconhe-
cidas como familiarmente 
responsáveis.

Das 37 câmaras vence-
doras, 25 recebem o prémio 
pela terceira vez, feito que 
lhes vale nesta quinta edi-
ção da iniciativa uma men-
ção honrosa. São elas Mi-
randa do Corvo, Águeda, 
Angra do Heroísmo, Can-
tanhede, Cascais, Coim-
bra, Estarreja, Évora, Faro, 
Funchal, Guarda, Mértola, 
Montijo, Oeiras, Póvoa de 
Lanhoso, Santarém, Seia, 
Sintra, Torres Novas, Tor-
res Vedras, Vila de Rei, Vila 
Nova de Foz Coa, Vila Real 
de Santo António, Vila Real 
e Fundão.

Na lista dos vencedores 
constam ainda os municí-
pios de Lousã, Abrantes, 
Amadora, Castro Marim, 
Gouveia, Lisboa, Loures, 
Mação, Praia da Vitória, 
Vieira do Minho, Vila Nova 
de Famalicão e Vila Franca 
de Xira.

Ainda de acordo com o 
observatório, as câmaras 
foram familiarmente res-
ponsáveis com base nas 
respostas que proporcio-
nam em dez áreas de atu-
ação, nomeadamente os 
apoios à maternidade e 
paternidade; o apoio às fa-
mílias com necessidades 
especiais; serviços bási-
cos; educação e formação; 
habitação e urbanismo; 
transportes; saúde; cul-
tura, desporto, lazer e 
tempo livre; cooperação, 
relações institucionais e 
participação social e ou-
tras iniciativas desenvol-
vidas. 

São ainda analisadas as 
boas práticas das autar-
quias para com os funcio-
nários autárquicos em ma-
téria de conciliação entre 
trabalho e família.

Os resultados do inqué-
rito são publicados anu-
almente no ‘site’ do ob-
servatório que com este 
prémio instituído há cinco 
anos pretende, para além 
de realçar o trabalho de-
senvolvido pelas câmaras 
premiadas, “incentivar as 
restantes a fazerem mais e 
melhor no âmbito das po-
líticas de apoio à família”, 
refere Teresa Ribeiro, umas 
das responsáveis pelo Ob-

servatório, citada num co-
municado.

A cada município vence-
dor será entregue, no dia 
06 de novembro, a bandei-
ra verde da iniciativa numa 
cerimónia a ter lugar no au-
ditório da Associação Na-
cional dos Municípios Por-
tugueses, em Coimbra.

A Associação Portugue-
sa de Famílias Numerosas 
iniciou em janeiro de 2002 
uma colaboração com as 
autarquias no sentido da 
construção de uma “Políti-
ca Autárquica de Família”. 
Este trabalho levou à ado-
ção da Tarifa Familiar da 
Água no concelho de Sintra 
e do Cartão de Família Nu-
merosa em Coimbra.

Para este galardão à  
autarquia de Miranda do 
Corvo teve conta medidas 
como o Programa de Incen-
tivo à Natalidade e Adoção, 
o regulamento de tarifas 
de água, saneamento e re-
síduos para as famílias nu-
merosas, o trabalho desen-
volvido pela Unidade Móvel 
de Saúde, o Programa Ler 
em Família, workshops te-
máticos para bebés e pais, 
ações de formação e divul-
gação destinadas a famí-
lias, o Gabinete de Apoio 
ao Imigrante, o Banco Soli-
dário, entre outras.

Mais recentemente foi 
também aprovada uma 
medida que visa apoiar 
as famílias numerosas no 
concelho com o reforço de 
isenções e reduções na uti-
lização de algumas infraes-
truturas municipais e even-
tos culturais.


