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FAMALICÃO CONTINUA A SER
AUTARQUIA MAIS FAMILIARMENTE

RESPONSÁVEL
Pelo segundo ano consecutivo, o município de Vila Nova de Famalicão é considerado o “Mais Familiarmente
Responsável”. A distinção referente ao ano de 2014 foi comunicada nesta segunda-feira, pelo Observatório
das Autarquias Familiarmente Responsáveis. O galardão será entregue no próximo dia 19 de Novembro,
pelas 17 horas, no auditório da sede da Associação Nacional de Municípios, em Coimbra. Para esta distin-
ção foram tidas em conta as políticas sociais e de apoio às famílias. Por exemplo, na área da educação,
com o acolhimento e prolongamento de horário, as refeições e a fruta escolar, os manuais e os transportes
gratuitos, a dinamização do banco de livros, o apoio à aquisição de material didáctico, as bolsas aos es-
tudantes universitários, entre outros factores. Destacam, também, algumas medidas abrangentes de
apoio à família como o programa “Casa Feliz” que ajuda famílias mais carenciadas do concelho a recu-
perarem as suas habitações; o apoio no pagamento de rendas; os descontos e isenções nas tarifas da
água e saneamento para as famílias numerosas e necessitadas; a criação do cartão jovem e do cartão
sénior feliz que permitem descontos em actividades desportivas e culturais.Enquanto entidade em-
pregadora, a autarquia famalicense chegou a acordo com os sindicatos, tendo sido possível o Acordo
Colectivo de Entidade Empregadora Pública, onde estão expressos alguns apoios à família, como com-
patibilidade dos horários de trabalho dos cônjuges, com o objectivo de compatibilizar a vida profissional
com a pessoal.Esta é a terceira vez que Vila Nova de Famalicão é destacada por este observatório.
Aconteceu a primeira vez em 2009, depois em 2013 e agora em 2014. «É um enorme reconhecimento
pelo trabalho que temos vindo a desenvolver em prol das famílias», afirma o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Paulo Cunha, salientando que este prémio é, também, «um incentivo e uma responsabilidade
acrescida para que a Câmara continue a fazer mais e melhor». O autarca destaca que este «é um tra-
balho municipal de grande importância, que muitas vezes não se vê, mas que as famílias sentem e
valorizam». O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, criado em 2008, é uma iniciativa
da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceira com Instituto da Segurança Social, com
o objectivo de acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em
matéria de responsabilidade familiar.
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