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Apoio à parentalidade e lazer entre as ajudas

Autarquias de
Lisboa no terreno

Bandeira verde

A cada município vence-

dor irá ser entregue a

bandeira verde da inicia-

tiva “Autarquia + Familiar-

mente Responsável 2012”.

A Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas
iniciou em Janeiro de
2002 uma colaboração
com as autarquias. Este
trabalho levou à adoção
da Tarifa Familiar da
Água no concelho de Sin-
tra e do Cartão de Família
Numerosa em Coimbra.

As famílias que vivem na
zona de Lisboa e no centro
são as que recebem mais
ajudas das autarquias, se-
gundo o Observatório das
Autarquias Familiarmente
Responsáveis (OAFR).

Dos 308 municípios por-
tugueses, 103 responde-
ram ao inquérito que ava-
lia as ajudas prestadas em
áreas tão distintas como
o apoio à maternidade e
paternidade, a educação ou
a cultura e lazer. O OAFR
vai distinguir este ano 35
municípios com o título de
“Autarquia + Familiarmen-
te Responsável 2012”.

Inquérito avaliou ajuda prestada em áreas como educação, lazer ou
maternidade No total, 35 municípios serão galordoados pela sua ação

No distrito de Lisboa, fo-
ram selecionadas as autar-
quias de Cascais, Amadora,
Lisboa, Loures, Oeiras,
Montijo, Sintra, Vila Fran-
ca de Xira e Torres Vedras.

As ajudas às famílias
com necessidades espe-
ciais, os serviços básicos
prestados, a educação e for-
mação foram alguns dos
itens avaliados pelo Obser-
vatório, que analisou tam-
bém as questões relativas
à habitação e urbanismo,
os transportes, a saúde, a
cultura e o desporto. O la-
zer e tempo livre, as rela-
ções institucionais e parti-

cipação social também
não foram esquecidas.

“Hoje, mais do que
nunca, as políticas de
apoio à família, são es-
senciais. Na crise que
atravessamos, nos dias
difíceis que estamos a vi-
ver e que vão agravar-se,
as redes familiares amor-
tecem as consequências
do desemprego, da perda
de habitação, do empo-
brecimento. As políticas
de apoio à família mais
eficazes, são as de proxi-
midade”, lembrou Mar-
garida Neto, membro do
Observatório.

Lisboa
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Grande Lisboa,
grande ajuda
Autarquias da região são
das que mais apoiam {pág. 5}


