
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS 

ano XV  ·  nº45  ·  outubro 2014 

F
ot

o:
 M

ag
m

aP
h

o
to

 



2 

ÍNDICE EDITORIAL EM FOCO AS NOSSAS FAMÍLIAS ECONOMIA FAMILIAR TEMOS FEITO É BOM SABER… AGENDA 

BOLETIM APFN  ·  ABRIL 2014 

ECONOMIA FAMILIAR ›› Pág 9 É BOM SABER ›› Pág 13 

Ser família numerosa em Freamunde›› Pág 7 

EM FOCO ›› Pág 4 

Mães grávidas, patrões e discriminações  

›› Pág 8 

VII Congresso Europeu de Famílias 

Numerosas›› Pág 11 

Nós por cá›› Pág 9 

Concurso “Quadras de Natal em Família” 

 ›› Pág 5 

Simulador IRS ›› Pág 13 

Reforma do IRS dá sinais positivos às famílias 

›› Pág 4  

AS NOSSAS FAMILIAS ›› Pág 7 

AGENDA ›› Pág 15 

EDITORIAL ›› Pág 3 TEMOS FEITO » Pág 11 

Family Land›› Pág 12 

Convocatória Assembleia Geral APFN ›› Pág 6 

Açoreana ›› Pág 10 Filme Disney›› Pág 14 



3 

Caros sócios, é com enorme prazer que volto ao vosso contacto neste novo boletim. 

Têm sido tempos de grande atividade na APFN desde a realização do nosso III Congresso e VII da ELFAC até às nossas participações nos 

anteprojetos da Natalidade, no anteprojeto do IRS, passando pela realização do ‘Family land’, coincidente com o Congresso. 

Não há dúvida que o apoio à Família e à Natalidade estão na ordem do dia e a APFN tem sido chamada a dar o seu contributo construtivo.  

 

Isto é mérito das anteriores direções e nomeadamente do nosso querido e saudoso Fernando Castro. 

A mim coube-me a grande responsabilidade de continuar e se possível fazer crescer a sua obra. Para isso conto com a ajuda de todos os sócios e 

tenho contado com a inestimável colaboração da atual direção e da equipa de colaboradores da APFN. 

Durante o Congresso e na própria AG da ELFAC, em que participámos, tendo inclusivamente o João Oliveira sido eleito para o novo board, tivemos 

oportunidade de conhecer o que se passa por essa Europa fora em termos de Natalidade e de Políticas Familiares. E como as nossas congéneres 

associações têm atuado. 

 

Foi uma troca de experiências muito útil e que nos tem ajudado a seguir bons exemplos como o de França. Efetivamente nesse país com uma 

população com caraterísticas semelhantes ao nosso, as políticas amigas da família têm permitido inverter a curva descendente da Natalidade, como 

muito bem disse Clara Gaymard, mãe de 9 filhos e com uma carreira empresarial de sucesso que ela própria diz só ter sido possível em França. 

 

Assistimos nos últimos dias à apresentação de uma proposta de reforma do IRS e temos que nos congratular por finalmente ser dada importância à 

Família. Claro que ainda há aspetos que poderiam melhorar, mas o espírito que presidiu às mudanças está correto, na nossa opinião, tomando como 

exemplo a introdução do quociente familiar, dos vales sociais, da consideração dos ascendentes a cargo com um quociente igual ao dos filhos. 

 

Disponibilizamos no nosso site um simulador das alterações e agradecemos que nos façam chegar os vossos contributos. Há ainda muitas batalhas 

a travar e objetivos pelos quais nos bateremos, como a conciliação trabalho-família. 

Não vamos ficar sentados à espera que as coisas mudem e contamos com a vossa colaboração a identificar o que pode e deve ser melhorado. 

 

Continuamos a trabalhar no nosso projeto das ‘Autarquias Familiarmente Responsáveis’ e noutros que podem consultar no nosso site. 

Faço aqui um apelo para que todos se esforcem na angariação de novos sócios. Só será possível continuar a nossa ação se conseguirmos um 

elevado número de sócios. 

 

Muitas felicidades a todos e continuem a dar alegria ao nosso país e ao mundo com as vossas crianças. 

Luís Cabral 
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Reforma do IRS dá sinais positivos às famílias  

A APFN congratula-se com a reforma do IRS, que pela primeira vez tem em consideração não só o rendimento dos sujeitos passivos, mas também o número de pessoas que 

vivem desse rendimento. É uma reforma que consideramos dar sinais positivos às famílias, por refletir a sua realidade, embora ainda longe do que consideramos justo e desejável. 

 

A introdução do quociente familiar de 0,3 é uma medida positiva porque se têm em conta os dependentes na consideração da taxa de imposto, sobretudo se se vier a cumprir a 

intenção expressa de alargar este número para 0,4 por dependente em 2016, e 0,5 em 2017, bem como os limites a aplicar. 

 

A situação que as famílias vivem nos nossos dias parece estar, ao menos em parte, refletida fiscalmente, pela consideração dos idosos a cargo e dos filhos até aos 25 anos. O 

mesmo diga em relação aos vales sociais, ao aumento das deduções na saúde, e à consagração, pela primeira vez, de deduções para “despesas familiares”. 

 

Para além de vir introduzir mais justiça no sistema fiscal, a APFN considera que esta reforma pode ser um primeiro passo para a inversão da tendência demográfica suicida que se 

verifica em Portugal, onde regista a menor taxa de natalidade da Europa (1,18 filhos por mulher, em 2013). 

 

De facto, num inquérito recente desenvolvido pelo INE e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a maioria das inquiridas afirmaram que teriam mais filhos se houvesse um 

“aumento real dos rendimentos das famílias com filhos”, o que se consegue através de um sistema fiscal mais favorável (vide). 

 

Acreditamos que, se sinais idênticos forem dados de forma transversal noutras áreas (saúde, educação, transportes, habitação, etc.), a inversão dessa tendência poderá ser uma 

realidade. 

 

 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=218611955&PUBLICACOESmodo=2


Pois é! A APFN está a promover mais um concurso para 

despertar  os dotes das nossas famílias!  

 

Desta vez, o objetivo é incentivar e premiar as famílias sócias da 

APFN, desenvolvendo a criatividade da escrita em família, 

fazendo quadras sobre o tema: Natal em Família.    

 

Podem participar neste concurso todas as famílias associadas 

da APFN com as quotas devidamente regularizadas. 

 

A participação faz-se através do preenchimento online da ficha 

de inscrição completa, disponível a partir da área reservada. 

 

Com um júri especializado (as escritoras Sara Rodi e Gabriela 

Oliveira, e um membro da direcção da APFN), os prémios que os 

vencedores poderão ganhar são:  

 

1º Prémio: Tablet Acer Iconia B1 16GB 7’’ 

2º Prémio: Câmara Sony DSC-KW810 PR BOL+SD8GB 

3º Prémio: Ipod Nano 16GB 

 

Podem participar até dia 21 de Novembro. 

 

Consultem o regulamento para mais informações.  
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https://www.apfn.com.pt/areareservada/regulamentoquadrasnatal2014.pdf


  

ASSEMBLEIA GERAL 

  

CONVOCATÓRIA 

  

  

Nos termos estatutários, é convocada uma Assembleia-Geral da APFN para reunir na Rua José Calheiros, 15, Lisboa, no 

dia 11 de Dezembro de 2014, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

  

•Discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento de 2015 

•Outros assuntos 

  

A  Assembleia-Geral reunirá de novo às 21h30 do mesmo dia e ano, no mesmo local, com o número de sócios presentes, 

se para a primeira convocatória não houver o respectivo quórum. 

  

Lisboa, 16 de Outubro de 2014 

  

O Presidente da Assembleia-Geral 

  
  

  

Cristina Marques 
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Somos a família Machado Neto e temos 4 filhos: o Diogo com 12 anos, que está no 7º 

ano; a Margarida com 10 anos, no 5º ano; a Inês com 9 anos, no 4º ano; e o Pedro 

com 4 anos, que anda no infantário. A mãe Cristina (35 anos, fisioterapeuta) e o pai 

Daniel (38 anos, escriturário) completam esta família de Freamunde. 

 

Tornámo-nos uma família numerosa sem qualquer "decisão prévia", foi acontecendo 

naturalmente. Sempre quisemos ter mais que dois filhos, mesmo contra tudo e todos 

quantos nos apelavam ao "bom-senso" e nos alertavam para a loucura que é ter 

filhos nos dias que correm, mas a verdade é que só nos foi possível fazer crescer a 

família graças à conjugação de factores que, de certa forma, nos facilitaram essa 

decisão. A proximidade e inestimável ajuda de pais, sogros e irmã, foram factores 

essências para a nossa "aventura"... aliada à facilidade e localização das 

infraestruturas fundamentais para a nossa família, tanto das escolas (Centro Escolar 

a 500mts, Preparatória e Secundária a 1.500mts), como dos nossos empregos (a 

3kms), permitem que tudo corra da melhor forma. Podemos afirmar, sem sombra de 

dúvida, que Freamunde é uma cidade excelente para famílias numerosas. 

 

Quanto aos nossos tesouros: o doce e ternurento Diogo, ex-karateca, devoto e 

dominador das tecnologias e elemento de dois grupos de percussão; as doces e 

lindas princesas Margarida e Inês, ex-bailarinas, atualmente mais dedicadas a 

frequentes bailes de máscaras; e o eléctrico (e não menos doce) Pedro, que nasceu 

com uma musicalidade espantosa, mas com uma vergonha ainda maior, e que, por 

ora, está a experimentar o futebol... são a nossa maior riqueza, e a cada dia, a cada 

instante, a cada sorriso, nos fazem solidificar a certeza que tomamos a melhor 

decisão. De referir que, além dos nossos quatro, ainda temos lá por casa em grande 

parte dos fins de semana, mais 2 sobrinhos, que ajudam a encher a casa. A sorte é 

que não lhes falta espaço nem terreno para que se divirtam à grande e se sujem a 

valer. 

As nossas actividades em família são sempre autênticas aventuras, sejam as férias 

de verão, os passeios que tanto adoramos até Miranda do Douro visitar os "nossos" 

burrinhos, as visitas à Citânia de Sanfins ou ao parque da cidade... ou até mesmo as 

"escaladas" ao monte em frente à nossa casa, são momentos muito apreciados por 

todos... até mesmo as obras ou arrumações que sejam necessárias, contam sempre 

com a participação voluntariosa de todos. 

 

E assim se é uma família numerosa em Freamunde, com muito orgulho e com uma 

riqueza incomensurável. Por mais desgastante que sejam as correrias para "acudir a 

todos os fogos" e pelas dificuldades que surjam, nada é mais gratificante do que ter 

uma casa cheia de sorrisos e muito amor. 
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O meu maior sonho era poder ser mãe, constituir uma família e poder conciliar com a minha carreira profissional. Acredito que tudo na vida se deve fazer de forma 

equilibrada, mas será que seria obrigada a largar a minha carreira por querer ter família? Achei na altura que não. 

 

Passei por duas gravidezes das quais nasceram três filhos. 

 

Quando regressei ao trabalho vinda de licença parental do nascimento dos gémeos, retiraram-me as funções. Sendo a empresa onde trabalhava uma multinacional que 

propagava medidas de apoio às famílias (subsídios de nascimento, subsidio de creche, seguro de saúde para a família, horário flexível), não me passou pela cabeça o que 

estava realmente na origem desta alteração de funções. Aguardei que me dessem novas funções pois nunca chegaram a clarificar exactamente o que era pretendido fazer.  

 

Entretanto, na avaliação de final de ano, obtive má avaliação onde alegaram que por só ter trabalhado 6 meses nesse ano, não poderia ter uma boa avaliação de 

desempenho. Foi aqui que comecei a ficar desconfiada, pois tudo indicava que eu tinha sido descartada. Já grávida do terceiro filho fui para casa de baixa novamente. 

 

Quando regressei fiquei um tempo considerável sem saber o que queriam de mim. Nada acontecia e os nervos começaram a invadir-me. A pressão estava instalada. 

Oficialmente, o meu emprego estava ali, mas é como se me tivessem posto na prateleira. Entretanto houve uma alteração na administração, mas as coisas pioraram, 

efectivamente formalizaram as minhas novas funções mas… tinha sido despromovida! O que retirei desta despromoção, não foi mais do que um convite à minha saída da 

empresa pois qual é o gestor que coloca um quadro com habilitações superiores subordinada a outro, sem formação superior e que tinha uma função igual à que outrora fora 

a minha? 

 

A depressão rapidamente se apoderou de mim, pois o medo de uma mãe com 3 filhos e ainda muito pequenos invade-nos, tirando-nos qualquer raciocínio competente. Senti 

pela primeira vez a força da descriminação. 

 

Dei por mim desempregada tinham os gémeos 32 meses e a mais pequena 16 meses, sem fundo de desemprego. A nossa família sobrevive com um ordenado e actualmente 

apesar de ainda ser assustador, posso afirmar convictamente que já temos um rumo. Estou activamente a implementar uma empresa na mesma área e já temos o nosso 

primeiro cliente. É uma empresa em fase de arranque, mas sei que estamos a mudar o rumo da melhor forma.  

 

Os nossos filhos são a nossa fonte de força e inspiração.  

Marta Gomes 
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Mães grávidas, patrões e discriminações 

http://wase.pt/


9 

Nós por cá 
 

ÍNDICE EDITORIAL EM FOCO AS NOSSAS FAMÍLIAS ECONOMIA FAMILIAR TEMOS FEITO É BOM SABER… AGENDA 

 

BOLETIM APFN  ·  ABRIL 2014 

 

... continuamos empenhados em procurar parcerias que permitam às famílias gerir melhor o seu 

orçamento familiar, relembramos:  

            A H&M oferece um desconto imediato de 10% na coleção de bebés e criança; 

            Desconto de 20% em livros e papelaria, a carregar em cartão Fnac;  

                                 Condições de atendimento preferencial, descontos até 20%; 

Mais informações sobre estas e outras parcerias em +Poupança 

 

Mais uma vez apelamos para que os dados da vossa família estejam atualizados. Ainda este ano, 

todas as famílias com quotas em dia, deverão receber em casa um novo cartão             , é   

importante que dados como a morada, números de contribuinte, número de filhos, estejam atuais. 

 

Podem contar connosco para continuar a fazer crescer e melhorar a área + Poupança, nós contamos 

convosco para nos darem dicas e indicações de como as coisas estão a correr. Sempre que 

identificarem algum potencial parceiro, não hesitem em dar-nos essa informação 

parcerias@apfn.com.pt. 

Obrigada! 

 

Mafalda Teixeira 

 

http://www.apfn.com.pt/facilidades.php
http://www.apfn.com.pt/facilidades.php
http://www.apfn.com.pt/facilidades.php
http://www.apfn.com.pt/facilidades.php
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ECONOMIA FAMILIAR 

A J. Neves Lda foi fundada em 1989, pelo Sr. José Neves. Em 2002 inaugurou as atuais 

instalações, escritório situado numa das zonas nobres da cidade de Vila Nova de Gaia, em plena 

Av. República, 1786. Temos um horário de atendimento que vai de encontro às necessidades dos 

nossos clientes (Seg. a Sex. 9h/19:30h e Sáb. 9h/13h). Para melhorar a satisfação dos clientes e a 

eficiência conta hoje com 5 colaboradores. 

  

São anos de experiência e aprendizagem que nos tornam pessoas hábeis, conhecedoras e com 

sentido de responsabilidade social. É o gosto que temos pelo trabalho que nos leva a querer mais 

e novos desafios. 

  

Exemplo disso, é a parceria entre a APFN / J. Neves Lda. / Açoreana S.A. que resultou na nossa 

participação na Family Land que se realizou em Cascais, no presente ano. Presença essa que 

permitiu divulgar o protocolo atribuído aos associados da APFN, descontos adicionais em diversos 

produtos: Automóvel, Multirriscos Habitação, Saúde, Vida, Acidentes Trabalho, entre outros. 

  

A título de exemplo, para o monovolume Ford Galaxy 2.0 TDCI o prémio seria de 256,92€ para 

cliente habitual, enquanto o sócio APFN usufruirá do mesmo seguro por um prémio de 123,03€.  

  

A J. Neves Seguros irá estar presente nos eventos organizados pela APFN por forma a estar mais 

próximo dos associados. 

 

Através de um atendimento personalizado (tlf:223755358, email:geral@jnevesseguros.com, Carla 

Ribeiro), do esclarecimento, da informação das regras e especificidades de cada contrato, 

assumimos um compromisso com transparência, onde impera a confiança, a honestidade e o 

respeito pelas reais necessidades do cliente. 

  

O nosso lema… trabalho e organização. Consulte-nos. 

 



III Congresso Português de Famílias Numerosas 

A APFN agradece a todos os palestrantes o seu valioso contributo para uma debate alargado sobre as políticas de família em toda a Europa, num confronto de que nunca nos 

cansamos e que é sempre tão enriquecedor para todos. (ver os vídeos e respetivas apresentações aqui) 

 

Vimos como nos diferentes países, as diferentes culturas incorporam de forma diversa as várias medidas de apoio à natalidade e à família implementadas pelos governos. 

Não há, de facto, receitas milagrosas, nem receitas de sucesso universal ou universalmente replicáveis. 

 

Os assuntos de família, como todos temos a sorte de experimentar, nunca são assuntos simples, pedem-nos sempre um olhar demorado e fundo, uma sabedoria experimental 

que sabe adaptar-se o melhor possível. Mas essas medidas de que falávamos antes, tendo em conta a sustentabilidade das famílias e das populações, não podem deixar de 

existir. Essa é a premissa sem a qual o futuro está comprometido. 

 

Verificámos como os nórdicos conseguem equilibrar a sua natalidade através de políticas abrangentes, coerentes e globais – sustentadas no tempo. Verificámos também como 

na Europa Central as situações são divergentes, com França a dar o exemplo de boas práticas e as famílias alemãs a não corresponderem ainda aos incentivos que lhes são 

dados. Mas no Sul a situação apresenta-se globalmente pior, com Portugal a assumir o último lugar. Um último lugar na natalidade: 1.2 filhos por mulher, bem longe dos 2.1 

necessários para a renovação das gerações. Portugal está também na cauda da Europa nas transferências do Estado para as famílias (1.5% do PIB contra 2.3% da média 

europeia). 

 

É, pois, urgente tomar medidas. Em representação do Senhor Primeiro Ministro, o Secretário de Estado Pedro Lomba deixou a promessa de que “o Governo saberá transformar 

em medidas concretas” os nossos trabalhos e as nossas conclusões. 

 

Assim, em Portugal, aguardamos, não sem uma legítima e forte expectativa, a apresentação do próximo orçamento de Estado, com o reflexo dessas medidas. As famílias 

numerosas são, em Portugal, apenas menos de 5% do total das famílias. Para o bem do país, esperamos que nos seja dado um tratamento equitativo e justo, o abandono da 

discriminação negativa de que somos alvo, apenas superada pela enorme alegria de termos constituído famílias numerosas. 

 

Chegámos ao final deste Congresso com uma mensagem de esperança, que vem das opções que tomamos e assumimos, de construir um futuro para todos. 

Citando a oradora, Clara Gaymard, “o que importa não é como vamos viver no futuro; o importante é tornar esse futuro possível”. 

 

Vídeo do Congresso pela Câmara Municipal de Cascais aqui.  

 

 

11 

ÍNDICE EDITORIAL EM FOCO AS NOSSAS FAMÍLIAS ECONOMIA FAMILIAR TEMOS FEITO É BOM SABER… AGENDA 

BOLETIM APFN  ·  ABRIL 2014 

VII Congresso Europeu de Famílias Numerosas 

http://www.congressofamiliasnumerosas2014.pt/congresso/apresentacoes.php
https://www.youtube.com/watch?v=WOI7NmeznUE&list=UUMP3f-l2VKJ2aoYjoTUKAUw&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=WOI7NmeznUE&list=UUMP3f-l2VKJ2aoYjoTUKAUw&index=83
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Family Land  
A APFN , com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, organizou em Setembro deste ano a primeira edição de um evento dedicado a todas as famílias: a Family Land. 

 

Este evento, integrado nas comemorações do XX Aniversário do Ano Internacional da Família , ocorreu por ocasião do VII Congresso Europeu de Famílias Numerosas, com o 

principal objetivo principal de celebrar a Família, teve como mote: “Investir na família, construir o futuro. “ 

 

Com atividades pensadas para toda a família, a Family Land contou com a presença de diversas marcas e empresas que puderam ter contacto direto com o seu público 

principal: as famílias.  

 

Foram dois dias de festa e muita animação, e as imagens falam por si. Veja os vídeos abaixo e veja aqui a todas as fotografias do evento (Sábado e Domingo). 

https://www.youtube.com/watch?list=UUMP3f-l2VKJ2aoYjoTUKAUw&v=1qGnQ84BOag
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1545795342301348.1073741833.1505765786304304&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1545697498977799.1073741832.1505765786304304&type=3
http://youtu.be/L8KDtrgyVBs
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Simulador IRS 

Como sabem estão em curso mudanças no IRS que têm como objetivo um imposto mais justo 

para as famílias com filhos. 

  

A proposta do Governo está em discussão no Parlamento e pode ainda sofrer alterações. 

  

Elaborámos um simulador simples que analisa neste momento e apenas as alterações 

relativas ao quociente familiar e deduções pessoais do agregado. Há outras alterações ao 

nível da educação, habitação e saúde que estão indicadas nas notas de pé de página. 

Atenção que o modelo não contempla todas as situações declarativas mas dá já uma ideia do 

impacto para a vossa família. 

  

Simulem aqui a vossa situação: http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php 

  

Logo que a proposta final seja aprovada o simulador será atualizado e complementado com os 

outros dados relevantes. 
  
 

 

http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
http://www.apfn.com.pt/simuladorirs.php
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O filme que tem como personagem principal uma família numerosa, vai estrear nos 

cinemas portugueses a 6 de Novembro.  

 

“Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia”, da Disney, acompanha 

as aventuras do menino de 11 anos, Alexandre (Ed Oxenbould), naquele que é o dia 

mais horrível e terrível da sua curta vida – um dia que começa com pastilha colada 

ao seu cabelo, seguido por uma calamidade atrás da outra. Mas quando Alexandre 

partilha com a sua animada família as desventuras do seu desastroso dia, recebe 

pouca compaixão e começa a pensar como seria se as coisas más lhe 

acontecessem a ele. Depressa percebe que não está sozinho quando a sua mãe 

(Jennifer Garner), o pai (Steve Carell), o irmão (Dylan Minnette) e a irmã (Kerris 

Dorsey) se encontram a viver o seu próprio terrível, horrível, nada bom, péssimo dia. 

Quem disser que um dia mau não existe, nunca teve nenhum. 

 

Não percam!  
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NOVEMBRO 
 

Dia 1 – Antestreia do Filme “Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada 

bom, Péssimo dia” 

 

Dia 19 – Entrega de bandeiras OAFR 2014 

 

Dia 23– Quebra-Nozes no Gelo, Carregado   

  
Dia 29 – Circo Cardinali Lisboa (Festa de Natal APFN) e Circo 

Cardinali Porto 

 

Dia 30 – Branca de Neve no Gelo, Mar Shopping Porto  

 

 

DEZEMBRO 
 

Dia 12 – Circo Mundial Mariani, Vila Nova de Gaia  
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ATÉ BREVE! 

BOLETIM APFN  ·  ABRIL 2014 

http://www.apfn.com.pt/index.php
http://www.facebook.com/APFamiliasNumerosas
http://www.magma.pt/
http://www.estadopuro.pt/
https://www.facebook.com/APFamiliasNumerosas
http://www.apfn.com.pt/

