
Diário do Minho   Tiragem: 9000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 18,96 x 26,09 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 20753341 19-05-2008

A Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas vai lançar 
um Observatório para ajudar as 
autarquias a perceberem quais 
as medidas mais úteis e efi-
cazes que podem tomar para 
apoiarem as famílias, anunciou 
ontem à Lusa uma responsá-
vel daquele organismo.

Antes de avançar para a cria-
ção do Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Res-
ponsáveis, a Associação in-
quiriu os 308 municípios por-
tugueses sobre as iniciativas 
em curso e as medidas pro-
postas para não penalizar as 
famílias numerosas.

«Responderam 181 autar-
quias e disseram-se dispostas 
a avançar para a criação de 
medidas», disse à Lusa Ana 
Cid, responsável da Associa-
ção Portuguesa das Famílias 
Numerosas (APFN).

Feito o levantamento das 
medidas de apoio familiar em 
aplicação nas autarquias por-
tuguesas, o Observatório, que 
será lançado quarta-feira, vai 
identificar quais as iniciativas 
mais adequadas e acompanhar 
a sua aplicação.

«Algumas autarquias não 
sabem o que devem fazer ou 
como. A ideia deste Observató-
rio é também ajudar os muni-
cípios a agir melhor. Queremos 
ajudar também a que perce-
bam a diferença entre políticas 
sociais e políticas de família», 
acrescentou Ana Cid.

Observatório vai acompanhar 
medidas de apoio à família

Por enquanto, a associação 
ainda não fez uma avaliação 
das políticas municipais de 
apoio familiar, mas ponde-
ra elaborar um “ranking” das 
autarquias mais amigas da 
família.

A APFN considera como au-
tarquias familiarmente respon-
sáveis aquelas que promovem 
a conciliação entre família e 
trabalho junto dos trabalha-
dores autárquicos ou os mu-
nicípios que têm medidas de 
suporte ou incentivo às famí-
lias lá vivem.

Como exemplos de iniciati-
vas junto dos trabalhadores au-
tárquicos a associação aponta 
a flexibilidade de horários para 
acompanhamento de filhos 

menores, a promoção da «se-
mana de quatro dias», a exis-
tência de colónias balneares 
para os filhos dos funcionários 
ou a criação de cantinas tam-
bém para os familiares.

«Criar uma cantina que dê 
para um funcionário almoçar 
com a família já é uma me-
dida extraordinária, que não 
tem um custo muito signifi-
cativo para a autarquia, mas 
que é bom para a qualidade 
de vida da família», comen-
tou Ana Cid.

A promoção de transportes 
escolares gratuitos, descon-
tos nos transportes urbanos 
para as famílias numerosas e 
a adopção de uma tarifa fami-
liar da água são algumas for-

mas de contribuir, localmente, 
para aliviar financeiramente a 
vida das famílias.

Mesmo sem um “ranking” 
elaborado, a Câmara Munici-
pal de Vila Real tem sido apon-
tada como exemplo de autar-
quia amiga da família.

Há dois anos, o município 
aprovou o cartão de família 
numerosa (três ou mais filhos), 
com direito a apoio social es-
colar, redução de 50 por cen-
to nas refeições escolares, des-
conto de 50 por cento em to-
das as classes do conservató-
rio regional de música e das 
piscinas municipais e também 
descontos nas taxas de água, 
saneamento e lixo.

Lusa

Observatório visa ajudar as autarquias no apoio à família
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