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A gratuitidade dos 
manuais escolares 

para todos os alunos 
do 1.º ciclo do ensino 
básico é sempre um 
dos fatores que pesa 
na avaliação do êxito 

das políticas

Políticas de apoio à família 
valem galardão a Famalicão

O Município de Vila 
Nova de Famalicão já pode 
erguer a Bandeira Verde de 
“Autarquia Mais Familiar-
mente Responsável 2013”. 
O galardão foi entregue 
na quarta-feira em Coim-
bra pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, numa ceri-
mónia que contou com a 
presença do secretário de 
Estado Adjunto do Minis-
tro Adjunto e do Desen-

volvimento Regional, Pe-
dro Lomba, que aproveitou 
para congratular o Muni-
cípio pela adoção de «po-
líticas sociais eficazes de 
apoio às famílias».  

O membro do Governo 
português felicitou as au-
tarquias distinguidas com 
o prémio, por «manterem 
uma cultura social e ins-
titucional e políticas cer-
tas, que vão de encontro 
às verdadeiras necessida-

des das famílias». «É pe-
los apoios e ideias que 
disponibilizam, que hoje 
vêm reconhecido o vos-
so trabalho», acrescentou 
ainda Pedro Lomba, cujas 
palavras foram recebidas 
pela vereadora da Família 
da autarquia famalicense, 
Sofia Fernandes.

A autarca, que se des-
locou à sede da Associa-
ção Nacional de Municí-
pios para receber o ga-

lardão, referiu-se a esta 
distinção como um «re-
conhecimento do traba-
lho efetuado pelo execu-
tivo famalicense em prol 
das famílias do conce-
lho». Sofia Fernandes ga-
rantiu que a política inte-
grada de apoio à família 
desenvolvida pela autar-
quia famalicense «é para 
manter», referindo ainda 
que «este prémio é tam-
bém um grande incentivo 

para que se continue a fa-
zer mais e melhor».

Como exemplo deste tra-
balho municipal, destaque 
para o desenvolvimento do 
Programa Municipal “Casa 
Feliz” que ajuda as famílias 
mais carenciadas do con-
celho a realizarem obras 
de renovação das suas ha-
bitações e as apoia no pa-
gamento das rendas; a gra-
tuitidade dos manuais es-
colares para todos os alu-
nos do 1.º ci-
clo do ensi-
no básico; os 
descontos e 
isenções nos 
serviços de 
água e sanea-
mento para 
as famílias 
mais neces-
sitadas; as 
bolsas de estudo para o 
ensino superior; as casas 
sociais com gabinetes de 
apoio às famílias; os apoios 
financeiros às instituições 
sociais que ajudam os mais 
pobres; os transportes e 
refeições escolares para 
as crianças; entre outras 
medidas.

Recorde-se que este pré-
mio é atribuído pelo Ob-
servatório das Autarquias 

Familiarmente Responsá-
veis, numa iniciativa da 
Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, em 
parceria com Instituto da 
Segurança Social. 

O Observatório das Au-
tarquias Familiarmen-
te Responsáveis foi cria-
do em maio de 2008 pela 
Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas, na 
sequência de um inqué-
rito desta entidade aos 

municípios 
portugueses 
com o obje-
tivo de fazer 
um “inventá-
rio nacional” 
na área da 
família. Dar 
visibilidade 
às autarquias 
que se des-

taquem neste âmbito, po-
tenciar a experiência obti-
da por uns municípios em 
benefício dos outros e co-
locar ao dispor das autar-
quias uma equipa pluridis-
ciplinar, constituída essen-
cialmente por pessoas da 
área da sociologia, psico-
logia, assistência social e 
familiar e economia, são 
os objetivos prosseguidos 
pela organização.

A vereadora Sofi a Fernandes representou a Câmara de Famalicão na cerimónia em Coimbra
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