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O Município de Cantanhede 
foi distinguido, pelo sexto ano con-
secutivo, como “autarquia familiar-
mente responsável” pelo Observa-
tório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR) e irá receber 
a “Bandeira Verde com Palma” no 
próximo dia 19 de Novembro, na 
Associação Nacional de Municí-
pios, em Coimbra.

Estarão presentes no evento, 
para a entrega do galardão, o se-
cretário de Estado da Administra-
ção Local, António Leitão Amaro, 
o secretário-geral da Associação 
Nacional dos Municípios Portu-
gueses, Rui Solheiro, o Presidente 

da Associação Portuguesa das Fa-
mílias Numerosas, Luís Cabral, e 
a representante da OAFR, Marga-
rida Neto.

Uma das medidas que favore-
ceu o reconhecimento do Municí-
pio de Cantanhede como autarquia 
familiarmente responsável foi a ta-
rifa familiar de água que tem vindo 
a ser praticada pela INOVA-EM, 
segundo um modelo que tem em 

consideração o número de pessoas 
por agregado familiar e não penali-
za, assim, as famílias mais alargadas.

Para além disso, para a atribui-
ção desta distinção, o OAFR tem 
em conta o apoio à maternidade e 
paternidade; apoio às famílias com 
necessidades especiais; educação 
e formação; cooperação, serviços 
básicos, habitação e urbanismo, 
saúde; relações institucionais e par-

ticipação social; entre outros parâ-
metros.

Desde a primeira edição do 
OAFR, em 2009, tem-se verificado 
um alargamento sucessivo na ade-
são das autarquias ao projecto: a 
primeira edição registou 38 inqué-
ritos finalizados e, nesta sexta edi-
ção, foram 102 as edilidades que 
completaram os seus inquéritos.

Esta Bandeira Verde tem 

como principal objectivo dar vi-
sibilidade às autarquias com boas 
práticas e incentivar as restantes a 
fazerem mais e melhor no âmbito 
das políticas de apoio à família. A 
iniciativa favorece ainda o diag-
nóstico interno e promove a coo-
peração entre as autarquias, aju-
dando à criação de uma cultura 
favorável à família e à conciliação 
família/trabalho.|CL
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Município de Cantanhede distinguido
como “autarquia familiarmente responsável”

Pelo sexto ano consecutivo o município recebe a “Bandeira Verde com Palma”

Cantanhede volta a ser 
considerada uma autarquia 
familiarmente responsável, 

principalmente devido 
à tarifa familiar de água, 

praticada pela INOVA. 
A entrega do galardão 
“Bandeira Verde com 

Palma” realiza-se no dia 19 
de Novembro, em Coimbra.
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