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Maria Meireles

Boticas e Vila Real estão 
incluídas na lista das 35 
autarquias reconhecidas 

com o título de “Autarquia +Fami-
liarmente Responsável 2012”, divul-
gada, no dia 2, numa iniciativa do 
Observatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis (OAFR).

Segundo o mesmo documento, o 
“reconhecimento resulta de um in-
quérito realizado a nível nacional ao 
qual responderam 103 autarquias 
(mais 29 que na última edição) e 
onde foram analisadas as políticas de 
família dos municípios em dez áre-

as de atuação: apoio à maternidade 
e paternidade; apoio às famílias com 
necessidades especiais; serviços bá-
sicos; educação e formação; habita-
ção e urbanismo; transportes; saúde; 
cultura, desporto, lazer e tempo livre; 
cooperação, relações institucionais e 
participação social; e outras iniciati-
vas”.

O estudo, que tem em conta ainda 
“as boas práticas das autarquias para 
com os seus funcionários autárqui-
cos em matéria de conciliação en-
tre trabalho e família”, sublinhou o 
trabalho desenvolvido por um total 
de 35 autarquias, entre as quais Vila 
Real que recebe o galardão há quatro 
anos consecutivos. 

A cada município vencedor irá ser 
entregue a bandeira verde da ini-
ciativa “Autarquia + Familiarmente 
Responsável 2012” numa cerimó-
nia a ter lugar no próximo dia 24 
de outubro, pelas 17h00, no Audi-
tório Nacional dos Municípios, em 
Coimbra.

Recorde-se que, na primeira edi-
ção da iniciativa, foram treze as câ-
maras municipais distinguidas em 
matéria de políticas de responsabi-
lidade familiar, um número que no 
ano passou a 17 (Águeda, Angra do 
Heroísmo, Cantanhede, Coimbra, 
Évora, Montijo, Oeiras, Póvoa do 
Lanhoso, Santarém, Sintra, Tavira, 
Torres Novas, Torres Vedras, Vila 

Franca de Xira, Vila de Rei, Vila 
Real e Vila Real de Santo António) 
e este ano ascende às 35, com Bo-
ticas a entrar pela primeira vez na 
lista.

No caso de Vila Real, desde janei-
ro de 2006 que a câmara municipal 
disponibiliza às famílias com três ou 
mais filhos, e que residam há mais 
de cinco anos no concelho, o direi-
to ao Cartão Municipal da Família 
Numerosa, que já abrange perto de 
quatro centenas de famílias.

Bolsas anuais para ajuda na com-
pra de material escolar às crianças 
que frequentem os jardins-de-in-
fância e escolas do 1º ciclo do en-
sino básico, redução de 50 por cen-

to nos mais variados serviços (como 
por exemplo nas refeições escolares 
e na inscrição e propinas no Conser-
vatório Regional de Música, da Pis-
cina Municipal Coberta, no Cam-
po de Férias), descontos nas tarifas 
de água e lixo, nas taxas e licenças, 
e ainda benefícios através de vários 
protocolos assinados com empresas 
locais de prestação de serviços de 
saúde, por exemplo, são algumas das 
muitas mais-valias do Cartão de Fa-
mília Numerosa vila-realense.

Entre as várias políticas pratica-
das pelas duas autarquias do distri-
to, também Boticas oferece benesses 
especiais às suas “famílias numerosas 
ou monoparentais que tenham resi-
dência permanente na área do mu-
nicípio há mais de três anos e que 
nele estejam recenseados, e com um 
rendimento per capita igual ou infe-
rior a 80 por cento do Indexante de 
Apoios Sociais (IAS)”.

“Isenção de custas na ligação do-
miciliária de água, apoio para rea-
lização de obras de reparação e be-
neficiação da habitação própria e 
permanente, apoio para alunos do 
ensino superior, comparticipação de 
50 por cento a estudantes na aqui-
sição de óculos, comparticipação de 
25 por cento a idosos, deficientes ou 
incapacitados, na aquisição de medi-
camentos, e de 20 por cento a de-
ficientes ou incapacitados na aquisi-
ção de equipamentos”, são algumas 
das inúmeras mais-valias do cartão 
barrosão.

Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis

Dois municípios distinguidos pelas suas “boas práticas 
de política familiar” 

As políticas ligadas à família 
desenvolvidas em Vila Real 

fazem com que a autarquia seja, 
pela quarta vez consecutiva, 

merecedora do galardão. À 
semelhança do que aconteceu 

no ano passado, também 
Boticas entra na listagem do 
Observatório das Autarquias 

Familiarmente Responsáveis. 
Entre as medidas levadas a 

cabo pelos dois municípios estão 
os seus Cartões de Famílias 

Numerosas


