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Coimbra entre as cidades
que mais ajuda as famílias
Análise Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis 
vai premiar 35 municípios, cinco deles são do distrito de Coimbra

As famílias que vivem no cen-
tro do país e no distrito de Lis-
boa são as que recebem mais
ajudas das autarquias, se-
gundo o Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Res-
ponsáveis, que este ano vai
premiar 35 municípios.

Dos 308 municípios portu-
gueses, apenas 103 responde-
ram ao inquérito do Observa-
tório das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis (OAFR),
que avalia as ajudas prestadas
em áreas tão distintas como o
apoio à maternidade e pater-
nidade, a educação ou a cul-

tura e lazer.
O OAFR vai distinguir este

ano 35 municípios com o título
de “Autarquia + Familiarmente
Responsável 2012”, segundo os
resultados ontem divulgados
por aquele organismo, que dei-
xou de fora as restantes 68 câ-
maras concorrentes. No cen-
tro, as câmaras municipais
premiadas foram Coimbra,
Cantanhede, Lousã, Mealhada,
Miranda do Corvo, Águeda,
Estarreja, Fundão, Guarda, Seia
e Vila de Rei.

As ajudas às famílias com
necessidades especiais, os ser-

viços básicos prestados, a edu-
cação e formação foram al-
guns dos itens avaliados pela
comissão do Observatório,
que analisou também as ques-
tões relativas à habitação e ur-
banismo, os transportes, a

saúde, a cultura e o desporto.
A cada município vencedor

irá ser entregue a bandeira
verde da iniciativa “Autarquia
+ Familiarmente Responsável
2012”.

A Associação Portuguesa de
Famílias Numerosas iniciou
em Janeiro de 2002 uma co-
laboração com as autarquias
no sentido da construção de
uma “Política Autárquica de
Família”. Este trabalho levou à
adopção da Tarifa Familiar da
Água no concelho de Sintra e
do Cartão de Família Nume-
rosa em Coimbra. |


