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O município de Vila Nova
de Famalicão voltou a con-
quistar, pela segunda vez
consecutiva, o título de “Au-
tarquia Mais Familiarmente
Responsável”. 

A distinção é relativa ao
ano de 2014 e foi comunicada
à Câmara Municipal, no início
da passada semana, pelo
Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis.
O galardão será entregue no
próximo dia 19 de novembro,
pelas 17h00, no auditório da
sede da Associação Nacional
de Municípios, em Coimbra.

Esta é a terceira vez que
Vila Nova de Famalicão é
destacado por este obser-
vatório, tendo sido em 2009,
2013 e agora em 2014. “É um
enorme reconhecimento pelo
trabalho que temos vindo a
desenvolver em prol das
famílias”, afirma a propósito o
presidente da Câmara Muni-
cipal, Paulo Cunha, salien-
tando que este prémio é
também “um incentivo e uma

responsabilidade acrescida
para que a Câmara Municipal
continue a fazer mais e me-
lhor”.

Reconhecido pela ex-
celência das suas políticas
sociais e de apoio às famílias,
o município famalicense des-
taca-se, por exemplo, pelas
medidas implementadas na

área da educação e da for-
mação, onde sobressaem as
ajudas no acolhimento e no
prolongamento de horário, as
refeições e a fruta escolar,
mas também os manuais es-
colares gratuitos, os trans-
portes gratuitos, o apoio à
aquisição de material didático
por parte das famílias mais

carenciadas e a dinamização
do banco de livros escolares,
que a Câmara tem vindo a re-
forçar, para além da entrega
das bolsas de estudo aos es-
tudantes universitários do
concelho.

Referência ainda para o
desenvolvimento do Pro-
grama Municipal “Casa Feliz”

que ajuda as famílias mais
carenciadas do concelho a
realizarem obras de reno-
vação das suas habitações e
para o apoio no pagamento
das rendas; assim como os
descontos e isenções nas ta-
rifas de água e saneamento
para as famílias numerosas e
para as mais necessitadas.

O acesso das famílias à
fruição cultural e à prática de-
sportiva tem também mere-
cido uma atenção especial da
autarquia que criou o Cartão
Jovem Municipal e o Cartão
Sénior Feliz com descontos
significativos em diversas
atividades, para além de ou-
tros benefícios para famílias
numerosas.

A autarquia famalicense
tem vindo ainda a desen-
volver um trabalho meritório
enquanto entidade empre-
gadora. Neste âmbito,
aguarda a implementação do
Acordo Coletivo de Entidade
Empregadora Pública, que
visa uma melhoria da conci-

liação entre a vida profis-
sional e a vida pessoal dos
trabalhadores municipais. 

“É um trabalho municipal
de grande importância, que
muitas vezes não se vê, mas
que as famílias sentem e va-
lorizam”, sublinha ainda Pau-
lo Cunha.

Refira-se que o Obser-
vatório das Autarquias Famil-
iarmente Responsáveis é
uma iniciativa da Associação
Portuguesa de Famílias Nu-
merosas, em parceira com
Instituto da Segurança Social,
tendo como principais obje-
tivos acompanhar, galardoar
e divulgar as melhores práti-
cas das autarquias portugue-
sas em matéria de respon-
sabilidade familiar. O Obser-
vatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis foi
criado em Maio de 2008.

Galardão é entregue no dia 19  de novembro, na cidade de Coimbra

Famalicão “Autarquia Familiarmente Responsável” 
pelo segundo ano consecutivo
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