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Vila Real

Autarquia apoia 2�� famílias numerosas
Descontos vão desde a factura da água às refeições escolares
A autarquia vila-realense imple-
mentou em Janeiro de 2006 o car-
tão municipal de família numero-
sa. Nessa altura eram beneficiárias 
117 famílias numerosas, com três 
ou mais filhos. “Neste momento 
temos 277 famílias, sendo a maior 
parte provenientes das freguesias 
limítrofes da cidade. Da parte ur-
bana são 97 famílias as que bene-
ficiam deste apoio”, revelou a ve-
readora Dolores Monteiro. 

Este apoio prestado pela autar-
quia traduz-se em vários benefí-
cios, “ nomeadamente no consu-
mo da água, em que é feita uma 
redução de 50 por cento até aos 25 
m³, nas taxas e licenças municipais, 
nos equipamentos municipais, no-
meadamente no Conservatório de 
Música, no Teatro Municipal, nas 
piscinas, nas férias escolares e cam-
pos de férias, nas refeições escola-

res, numa bolsa escolar, também 
na aquisição de manuais escola-
res e nos transportes da Corgobus, 
com a qual temos um protocolo 
estabelecido”, como explicou a ve-
readora do pelouro da acção social 
do município vila-realense.
A Associação Nacional de Famí-

lias Numerosas realizou um es-

tudo nacional relativo aos apoios 
prestados pelas autarquias às famí-
lias com três ou mais elementos. O 
estudo revelou que “a autarquia de 
Vila Real lidera. É a campeã rela-
tivamente aos benefícios que pro-
porciona às famílias numerosas. 
Não significa que tenhamos mui-
tas mais famílias. Significa que as 

vantagens e os benefícios de quem 
é pertença de uma família nume-
rosa, tem mais benefícios aqui”, 
sublinhou a vereadora.

Dolores Monteiro adiantou que, 
em termos de apoios familiares, “a 
autarquia investiu, no ano de 2007, 
perto de 200 mil euros, para po-
der permitir às famílias despender 
fundos noutras áreas de investi-
mento”. 

Para a obtenção deste apoio, as 
famílias com três ou mais filhos 
têm que residir pelo menos há 5 
anos no concelho de Vila Real, 
aprovarem a sua residência e fa-
zerem chegar aos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal de Vila Real, 
onde são feitas as inscrições, as cé-
dulas de cada um dos elementos 
que compõem a família, o respec-
tivo Bilhete de Identidade e Núme-
ro de Contribuinte e um atestado 

da Junta de Freguesia que certifi-
que a residência.
José António Cardoso é um dos 

beneficiários deste apoio autár-
quico, por pertencer a uma fa-
mília numerosa, e mostrou a im-
portância que estes benefícios lhe 
trazem no seu dia-a-dia. “Desde o 
desconto na água de 50 por cento, 
nos transportes públicos, no Con-
servatório de Música, no Teatro e 
nas licenças municipais. Em tudo 
isto sei que tenho um desconto 
substancial”, revelou. 

O mesmo destacou o facto de 
uma família numerosa gastar em 
média “uma factura de 100/125 eu-
ros”, valor que passa para metade 
com este apoio autárquico. “o be-
nefício é de 50 por cento, isto tra-
duz-se num desconto substancial”. 
O mesmo se passa na questão dos 
transportes, “um passe que cus-
ta 25 euros/mês para oito pesso-
as fica assim a metade do preço”, 
rematou.
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