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NOTA A analisado OAFR é feita a partir 
de dados fornecidos pelos municípios 

Fl  Fonte Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR) 

MUNICÍPIOS 'MAIS AMIGOS' 
DAS FAMÍLIAS BRADA 

DISTINGUIDOS DESDE Braga 
Póvoa de Lanhoso 

HA MAIS DE 3 ANOS Vieira do Minho 
Vila Nova de Famalicão 

PORTO 
Penafiel 
Santo Tirso 

AVEIRO 
Aguada 
Estarreja 
ilhavo 
Mealhada 
Ovar 
Sevar do Vouga 

COIMBRA 
Arganil 
Cantanhede 
Coimbra 
Figueira da Foz 
Góis 
Lousã 
Soure 
Miranda do Corvo 
Oliveira do Hospital 
Tábua 

LEIRIA 
Leiria 
Pombal 

LISBOA 
Amadora 
Cascais 
Loures 
Odiveias 
Oeiras 
Torres Vedras 
Vila Franca de Xira 

OBSERVATÓRIO DAS AUTARQUIAS 

Maioria das câmaras 
chumba nos apoios 
ESTUDO Apenas 76 municípios ganham distinção por políticas de apoio à natalidade e às famílias 
LISTA Lisboa e Porto são duas das autarquias que não recebem o galardão de "amigas das famílias" 

WILSON LEDO 

rês em cada quatro câma-

 

ras (75%) chumbam na 
avaliação das políticas mu-

nicipais de apoio à natalidade e 
às famílias. A conclusão é extraí-
vel da edição deste ano do Ob-
servatório das Autarquias Fami-
liarmente Responsáveis (DAER), 
a que U CM teve acesso, em que 
participaram 141 municípios. 

Na análise, que procura encon 
trai-  as câmaras com melhores 
práticas, foram distinguidas 76. 
O número representa apenas 
25"/" dos 308 concelhos do País. 
Ainda assim, face ao ano passa-
do, há mais seis a receberem a 
chamada "Bandeira Verde". 

"A distribuição destes apoios é 
transversal. Não temos predo -

 

REDUÇÃO  DO IMI OU DAS 
TARIFAS DA ÁGUA SÃO 
APOIOS DAS AUTARQUIAS 

minância nem do Litoral nem do 
Interior", conta ao CM Isabel 
Paula Santos, responsável pelo 
estudo. Todavia, os distritosdis-
tinguidos com mais autarquias 
são Coimbra (12), Lisboa (8) e 
Santarém (8). De referir ainda 
que as cruas principais cidades cio 
País, Lisboa e Porto, não recebe-
ram uma avaliação positiva nas 
políticas de apoio à natalidade e 
às famílias. 

Entre as distinguidas (ver 
mapa) , 59 autarquias recebem 
esse galardão há três ou mais 
anos. As restantes 17 têm o título 
de "amigas das famílias" há me-
nos de três anos. A edição de 
2019 contribuiu com nove en - 
tradas na lista, como Barcelos, 
Trota ou Condeixa- a Nova. 

Apesar de os apoios financei - 
ros pelo nascimento de um 
bebé serem "bem vindos", as 
famílias começam a dar mais  

valor a outros benefícios dispo-
nibilizados pelas autarquias, 
como transporte escolar, des-
contos no IMI, tarifas de água 
mais baixas ou ajudas em trata-
men tos de saúde. "Temos per - 
cebido que é mais uma questão 
de facilitar a vida no geral. Ape - 
sar de não ser uma ajuda direta, 
tem um impacto muito direto 
nos orçamentos familiares", 
reforça Isabel Paula Santos. e 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Apoio às famílias também passa 
por cartões que oferecem descontos  

VILA REAL 
Boticas 

Vila Real 

VISEU GUARDA 
Viseu Gouveia 

Guarda 
Meda 
Pinhal 

Sela 
Vila Nova de Foz Coa 

CASTELO BRANCO 
Fundão 

Vila de Rei 

SMTAREM 
Abrantes 
Coruche 

Mação 
Santarém 

SET.liBAL Sardoal 
Montijo Tomar 
Palmela Torres Novas 

BEJA 
Almodôvar 

Mértola 

FARO 
Alcoutim 

Castro Marim 

13 Entre os 141 municípios que 
participaram no inquérito 
Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis, 
116 (82%) aderiram ao IMI fa-
miliar, oferecendo descontos 
no imposto às famílias com 
filhos. Já 104 (74%) disponi-

 

Um País envelhecido 
e que não está 
a renovar gerações 
13 O índice sintético de fecun-
didade, usado para medir a re-
novação das gerações, era 1,41 
filhos, em Portugal, no ano 
passado, segundo o INE. O va-
lor recomendado, a nível 
mundial, para que essa reno-
vação seja efetiva, é 2,1 filhos. 
Em 2018, nasceram no país 
86 827 bebés, um número su-
perior a 2017. Dados das Na-
ções Unidas revelam, contudo, 
que Portugal será, em 2030, 
o 32  país mais envelhecido 
do Mundo - atrás do Japão 
e cia Itália - com a idade média 
da população nos 50,2 anos. e 

PORMENORES 

O que é o observatório 
O estudo Observatório das Au-
tarquias Familiarmente Respon-
sáveis, que existe desde 2008, 
é da responsabilidade da Asso-
ciação Portuguesa de Famílias 
Numerosas. Ainda assim, a ava-
liação aos municípios é feita de 
uma forma geral, sem levar em 
linha de conta o número de fi-
lhos dos agregados familiares. 

Ajudar durante as férias 
Alcoutim, Barcelos, Boticas, 
Cantanhede, Mértola, Oliveira de 
Azeméis, Oliveira do Hospital ou 
Santarém estão na lista das au-
tarquias com atividades gratui-
tas para crianças durante as fé-
rias, prestando apoio às famílias 
com dificuldades financeiras 
ou que não encontram espaços 
para deixar os filhos. 

bilizam a tarifa familiar da 
água às famílias com três ou 
mais filhos. Há ainda 17 au-
tarquias com cartões muni-
cipais de família numerosa, 
que oferecem descontos nos 
serviços camarários ou no 
comércio local. e 

Há 116 municípios que dão desconto 
no IMI às famílias que tenham filhos 




