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MEALHADA/CANTANHEDE

no dia 19 de novem-
bro, a “Bandeira Verde” 
por boas práticas e po-
líticas “amigas das fa-
mílias”. A atribuição do 
galardão de “Autarquia 
+ Familiarmente Res-
ponsável” é o resultado 
de um inquérito realiza-
do a nível nacional pela 
entidade promotora do 
projeto, o Observatório 
das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis.

Já na semana passa-
da, tínhamos dado nota 
de que também Águeda 
recebera esta distinção, 
pelo quinto ano conse-
cutivo.

“Esta é uma demons-
tração de que o municí-
pio está atento e possui 
respostas de política so-
cial que merecem reco-
nhecimento”, conside-
rou, com orgulho, a ve-
readora da Ação Social 
da Câmara da Mealhada, 
Arminda Martins. “Será 
inovando, otimizando e 
reforçando as boas prá-
ticas que temos vindo a 
implementar, ao nível do 
apoio às instituições lo-
cais, ao nível da dinâmi-
ca da Loja Social «Roda 
Viva», no apoio às refei-
ções nas escolas, no ser-
viço de teleassistência, 
no apoio psicotécnico 
através de campanhas 
e parcerias com agentes 
económicos e na conti-
nuidade de oferta gra-
tuita no acesso às mais 
variadas atividades pro-
movidas pelo município”, 
argumentou ainda a ve-
readora. 

Em Cantanhede, uma 
das medidas que favo-
receu o reconhecimen-
to do município como 
autarquia familiarmen-
te responsável foi a tarifa 
familiar de água que tem 
vindo a ser praticada pela 
INOVA-EM, segundo um 
modelo que tem em con-
sideração o número de 
pessoas por agregado 
familiar e não penaliza, 
assim, as famílias mais 
alargadas.

O galardão 
foi entregue a 39 municí-
pios, na sede da Associa-
ção Nacional dos Muni-
cípios Portugueses, em 
Coimbra. A cerimónia 
contou com a presença 
do secretário de Estado 
da Administração Local, 
António Leitão Amaro, 
do presidente da Asso-
ciação Nacional dos Mu-
nicípios Portugueses, 
Manuel Machado, do 
presidente da Associa-
ção Portuguesa das Fa-
mílias Numerosas, Luís 
Cabral, e da representan-
te do OAFR, Margarida 
Neto. 

Estas 39 autarquias fo-

ram distinguidas entre as 
102 que responderam ao 
inquérito realizado pelo 
OAFR, num total de 308 
municípios existentes no 
território nacional.

Neste questionário fo-
ram analisadas as polí-
ticas municipais relati-
vas à família em dez áre-
as de atuação: 1.apoio à 
maternidade e paterni-
dade; 2.apoio às famí-
lias com necessidades 
especiais; 3.serviços bá-
sicos; 4.educação e for-
mação; 5.habitação e ur-
banismo; 6.transportes; 
7.saúde; 8.cultura, des-
porto, lazer e tempo livre; 
9.cooperação, relações 
institucionais e partici-
pação social e 10.outras 
iniciativas. As boas prá-
ticas das autarquias com 
os seus funcionários em 
matéria de conciliação 
entre trabalho e família 
foram também analisa-
das no inquérito.

A Bandeira Verde tem 
como principal objeti-
vo dar visibilidade às 
autarquias com boas prá-
ticas e incentivar as res-
tantes a fazerem mais e 
melhor no âmbito das po-
líticas de apoio à família. 

Autarquias são 
“amigas das famílias”

Página 1


