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Apostar na família, construir o futuro.

“A Família é a unidade fundamental da sociedade e tem a principal responsabilidade pela protecção, crescimento e desenvolvimento
das crianças.” ONU -” Um mundo para as crianças é um mundo para a Família.” UNICEF

ÍNDICE
?
Editorial....................................................................................

2

?
Campanha “Quem são as Famílias Numerosas?”..................

6

?
Família Couceiro tem a palavra...............................................

2

?
Inquérito de Perfil Associados...........................................

7

?
Novos Orgãos Sociais APFN...................................................

3

?
Testemunho família Rangel Gonçalves..............................

7

?
“Jovens Inspiradores”.............................................................

4

?
Conferência........................................................................

8

?
13º Aniversário APFN.............................................................

5

?
Tarifa Familiar da Água......................................................

8

01

EDITORIAL

E lá se completou mais um ano de vida da APFN (13 aninhos…), que continua a
crescer, bem robusta, como é bem ilustrado neste boletim:
- Novos órgãos sociais, para darem continuidade ao trabalho realizado pela anterior
equipa! Muito obrigado pela vossa disponibilidade, quer aos anteriores, quer aos
novos!
- Concurso “Jovens inspiradores”, uma “lufada de ar fresco” por quem acha que existe
para dar um contributo à sociedade!
- Conferência sobre demografia e economia, com a colaboração do jornal “Oje”, no
próximo dia 31 de Maio: não faltem!

Como várias vezes tenho referido, a APFN é obra de todos os sócios! E há alturas em que precisamos mais
da colaboração de todos! No mínimo, precisamos de conhecer-vos melhor, para que seja mais eficaz a nossa
actuação junto de empresas, convidando-as para nossas parceiras. É nesse sentido que apelamos a que
participem no nosso inquérito.
Por outro lado, necessitamos de passar a uma fase mais eficaz na nossa luta pela tarifa familiar da água, que
passa pela apresentação de queixas contra os municípios que ainda não a praticam, apesar de já terem sido
contatados “a bem” por nós.
Enfim, a infância da APFN já era! Agora, já estamos na adolescência! Vamos a isso! Contamos com todos os
nossos associados, para que os nossos objetivos, objetivos de todos nós, sejam atingidos!
O Presidente, Fernando Ribeiro e Castro
Olá! Somos a Filipa e Miguel Paiva Couceiro, e temos 3 filhos, a Maria do Mar (10), a
Madalena (9) e o Simão (5). Somos 5, mas eles estão sempre a dizer que ainda falta
uma “carinha” nas nossas fotografias de família… e não se contentam com os
primos!
Quando nos pediram para escrever neste boletim, das Famílias Numerosas, ficámos
com uma sensação um pouco estranha. Que sociedade é esta em que ter 3 filhos é
ser uma Família Numerosa? E além disso, o que poderá uma família só com 3 filhos
escrever para as restantes famílias que têm muitos mais filhos?
No 2º congresso da Associação a Maria do Mar questionou-se se nós éramos uma
família numerosa, ou se estávamos naquela festa só a ver!! A Madalena questioname por que razão algumas amigas minhas dizem que é uma loucura tantos filhos!
Parece impossível, mas somos mesmo o que dizem ser uma família numerosa!

A FAMÍLIA
COUCEIRO
TEM A PALAVRA

Isso faz-nos ser diferentes? Sim. Nem melhores nem piores, mas diferentes; faz-nos ser mais organizados,
mesmo quando somos desorganizados, mais poupados mesmo quando pensamos não ser, mais disponíveis,
mesmo quando o dia teima em só ter 24h, mais energéticos quando o sofá chama por nós, hospitaleiros quando
cada um resolve ter mais um amigo para brincar, disponíveis, muito acolhedores, mais beijoqueiros, mais abertos
à imprevisibilidade, mais caóticos e mais confusos, mas faz-nos ter sempre uma razão para sorrir mesmo que
tenhamos outras tantas para chorar, faz-nos ter sempre uma razão para dar Graças a Deus pelos nossos filhos!
Aos nossos filhos, permite-lhes partilhar, dar, rir, chorar e festejar a escola de afetos que têm debaixo do nosso
teto. E que afetos…
Fruto dos nossos filhos ganhámos um olhar diferente sobre o mundo, tudo se relativiza, nada é tão necessário
quanto isso, pouco basta... Exceto os nossos filhos!
Se não é possível fazer os fins-de-semana fora...vamos antes todos passear ao jardim; se não dá para ir tantas
vezes ao cinema… compramos pipocas e vemos o filme em casa; se queremos ir jantar fora... pomos a mesa na
varanda!
E isso é igual para todas as famílias com um ou mais filhos, mas com mais é ainda melhor.
É por tudo isto que consideramos que pertencer à APFN é antes de
mais, pertencer a uma associação que se bate diariamente para uma
maior justiça e equidade nas políticas da Fiscalidade, Segurança
Social, Educação e em todas as áreas que nos afetam!
Por todas estas razões, é preciso ajudar quem está á frente desta
fantástica organização, a conseguir ganhar as suas batalhas diárias,
não só por nós, mas por todas as famílias que gostam e querem ter mais
filhos.
Obrigado APFN. Filipa e Miguel Paiva Couceiro
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Eleições para o trénio de 2012/2015
No passado dia 20 de Março, realizou-se na sede da APFN uma Assembleia-Geral
que cumpriu os seguintes objetivos: discussão e aprovação do Relatório de contas
do ano de 2011 e Eleições para os órgãos sociais da Associação, para o triénio de
2012/2015.
É por sermos também como uma família numerosa que vos queremos apresentar a
nova Direção da APFN. Aqui fica um bocadinho sobre cada um dos novos membros:
Assembleia-Geral

NOVOS
ORGÃOS
SOCIAIS APFN

Presidente: Luís Casal Ribeiro Cabral
Médico-ginecologista, 66 anos, pai de 7 filhos e avô de 15 netos, pratica ciclismo e ténis, faz voluntariado, mas a
sua atividade favorita é passear com os netos.
Vice-Presidente: Maria Cristina Silva Marques
Professora universitária, tem 54 anos e é mãe de 5 filhos.
Secretária: Ana Mafalda Bernardino Teixeira
Gestora do lar e da família, tem 37 anos e mãe de 3 filhos. É uma pessoa muito disponível para ajudar e colaborar
naquilo que está ao seu alcance, pelo que foi com muito prazer que aceitou o desafio de fazer parte dos Órgãos
Sociais da APFN.
Secretário: Pedro Frazão
Veterinário, tem 37 anos e pai de 4 filhos. Toma a causa da APFN como própria, está disposto a trabalhar por ela e
deseja dar o seu contributo porque vê nos seus filhos uma enorme fonte de alegria e de amor.
Direção
Presidente: Fernando Ribeiro e Castro
É engenheiro, tem 59 anos e é pai de 13 filhos. Desde o princípio que vive esta luta e assim o continua a fazer
diariamente.
Vice-presidente: João Pedro Oliveira
É Atuário, tem 42 anos e é pai de 7 filhos. Aceitar este desafio é acreditar que só participando e dando a voz pela
família numerosa se poderá inverter um ciclo e criar uma nova tendência que colocará definitivamente a família
numerosa com o estatuto e no lugar que lhe pertence por direito.
Tesoureira: Mafalda Calvão Rodrigues
É bancária, tem 46 anos e mãe de 6 filhos. Está muito entusiasmada com a possibilidade que lhe foi dada de
integrar a direção desta associação cuja atuação cada vez mais se tem revelado indispensável no apoio e defesa
das famílias numerosas de Portugal.
Vogal: Henrique Alexandre Fonseca
É almirante, tem 66 anos e é pai de 7 filhos. Esteve com sua mulher no núcleo fundador da APFN, cultiva,
promove e defende os valores da família e da cidadania.
Vogal: Carlos Seixas da Fonseca
É engenheiro, tem 63 anos e é pai de 4 filhos e pertecen ao núcleo fundador da APFN.
Vogal: Filipa Paiva Couceiro
Directora de empresa de prestação de serviços de saúde, tem 39 anos e é mãe de 3 filhos. A APFN tem feito um
enorme trabalho, muitas vezes de bastidor, na defesa e promoção dos direitos das familias numerosas. Quer de
forma activa e dinâmica ajudar a promover o combate das injustiças e desigualdades a que estamos sujeitos.
Vogal: Francisco Vilhena da Cunha
É engenheiro aero-espacial, tem 33 anos e é pai de 4 filhos.Está honrado e entusiasmado por trabalhar com a
APFN na defesa da família e da sua posição na sociedade.
Conselho Fiscal
Presidente: Rui Calheiros da Gama
Advogado, tem 53 anos e é pai de 7 filhos. Acredita que só uma APFN forte e atuante poderá mudar o atual rumo
e pensar dos nossos governantes. Os nossos filhos são o futuro deste País...
Vogal: Manuel Líbano Monteiro
Engenheiro civil, tem 51 anos e é pai de 9 filhos. Reconhece-se nos valores defendidos pela APFN e quer
oferecer o seu contributo pela causa da Associação.
Vogal: Carmo Brás Monteiro
Gestora, tem 32 anos e é mãe de 3 filhos. Precisamos muito duma sociedade melhor. Por tudo isto e pela direção,
aceitou com honra este desafio de colaborar com a APFN.
Suplente: Nuno Dias Miranda
Gestor e administrador de empresas, tem 37 anos e é pai de 5 filhos.
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No passado dia 12 de Maio, a APFN e a STAPLES procederam à distinção de três
jovens inspiradores.
Estes jovens são os vencedores do concurso Jovens Inspiradores, promovido pela
APFN em parceria com a Staples e com o apoio da Ordem dos Arquitetos, que teve
como principal objetivo incentivar e premiar os jovens que se destacam pelo mérito
obtido
nos domínios escolar, social, musical, desportivo, cultural, artes plásticas ou
CONCURSO
outros
a
que se dedicam. Os premiados foram:
“JOVENS

INSPIRADORES”

Maria Catarina Carloto Carreira, 12 anos, Milharado
Quando a Catarina nasceu a mãe desistiu do curso de Direito que estava a
fazer para ter mais tempo para ela e posteriormente, para os dois irmãos que a
seguir nasceram. Incentivada pela Catarina agora a mãe voltou a estudar e
conta muito com a sua ajuda para as várias tarefas da casa e para o apoio aos
irmãos. A Catarina é ainda uma excelente aluna.

João Facio Kopke, 16 anos, Carcavelos
O João é um sonhador e lutador que diz que vive para surfar. Já foi campeão
nacional de surf duas vezes e também já foi selecionado para representar o
nosso país lá fora. Além disso toca há seis anos Contrabaixo no
Conservatório Nacional e pretende acabar o liceu com a média de 16 que é a
atual.
Joana do Mar Ferreira Machado, 19 anos,
Benedita
A Joana estuda medicina nuclear e escreve poesia, mas quis ainda perceber como era
ser bombeira e ajudar os outros voluntariamente, razão pela qual dedica grande parte do
seu tempo livre a esta profissão. Vive esta experiência com olhos de quem quer chegar
mais além, de quem quer alcançar os outros.
Todos estes jovens se destacam pela capacidade que têm de se empenharem
verdadeiramente em tudo o que fazem.
A cerimónia de entrega de prémios teve lugar no Auditório da
Ordem dos Arquitetos num evento com a participação de várias
personalidades inspiradoras, que também partilharam as suas
histórias.
Constituíram o júri e participaram neste evento:
Sónia Morais Santos (Jornalista)
Bernardo Teixeira da Motta (Movimento 1 Euro)
David Mota (Melhor aluno ISCTE 2008)
Maria e Kiko Martins (Eat the World)
Luís Ahrens Teixeira (Herdade da Cortesia)
Pedro Janela (WY Group
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DESCONTOS
GUIA
PROMOÇÕES
DESCONTOS

-25%
-50%

EXCLUSIVO
PARA
SÓCIOS
V

OUTROS BENS E SERVIÇOS

Engomadoria 100 Dobras
Telefone: 935405432
Webpage: http://100dobras.com
Facilidade disponível em: Lisboa
Recolhemos e entregamos grátis em
Lisboa, Carnaxide, Algés, Parede e
Estoril.
Sem limites de tipos de peças (Camisas).
O saldo de crédito ou excesso transita
para o período seguinte.

Dreamsign - Sites
Telefone: 918 153 962
Webpage: www.dreamsign.com.pt
Oferta de upgrade de um nível nos
alojamentos de sites da Dreamsign.

Electroleg - Distribuidor de material
eléctrico
Telefone: 213432177
Webpage: www.electroleg.com/
Facilidade disponível em: Lisboa
Desconto de 10% a todos os membros da
APFN.

Aceprensa- Associação Cultural
Telefone: 916019539
Webpage: www.aceprensa.pt
Os leitores já associados ao projecto
têm uma quota anual de 35 euros. Para
a APFN em exclusivo, será reduzida
Encosta Dourada Imobiliária
para 25 euros.
Telefone: 266769690
Webpage: www.encostadourada.pt
Facilidade disponível em: Évora
Desde 2009 que a apresentação do
certificado energético é obrigatório para
Telefone: 919 163 796 / 966 681 015
todos os imóveis, novos ou usados,
Webpage: www.casadechocolate.net/ aquando da sua venda ou arrendamento.
Facilidade disponível em: Lisboa
Encomende o certificado da sua casa, com
5% de desconto no total da factura.
uma oferta de 50€ no preço.

Fiel 4 Patas - Terapia com Animais
Webpage:
http://fiel4patas.blogspot.pt/
Telefone: 913730187
Facilidade disponível em: Coimbra
10% de desconto

Galp Comfort
Telefone: 808277277
Webpage:
www.galpenergia.com
Facilidade disponível em: Lisboa
Setúbal
10% desconto nos Serviços
Comfort Line e Comfort Care

Para saber mais sobre estes
descontos, consulte o nosso
site: www.apfn.com.pt
+Poupança

Gomes Neves & Santos-Lavandaria e
Engomadoria
Telefone: 219611468
Facilidade disponível em: Lisboa
Preços para Famílias Numerosas Recolhas e Entregas Gratuitas nos
Conselhos de Amadora, Cascais,
Lisboa, Mafra, Oeiras e Sintra.

Grupo Colombo - Escolas de Condução
Telefone: 217271441
Facilidade disponível em: Lisboa
Oferta: 1º Filho - valor total com tudo
incluído + oferta de material didático)
650€
2º Filho - desconto de 5%
3º Filho - desconto de 7%
A partir do 4º Filho - desconto de 10%

Leonor Sousa - Serviços Jurídicos
Telefone: 225367027
Facilidade disponível em: Porto
Em todos os Serviços Jurídicos - 25%
de desconto

Light Factory - Fotografia
Telefone: 919 646 086
Webpage: www.lightfactory.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Oferta: 20% de desconto nas
formações e workshops

Limite do Sonho
Telefone: 917272439
Webpage: www.limitedosonho.com
Facilidade disponível em: Aveiro Porto
Oferta de um extra (karaoke,
projecção multimédia, máquina neve,
máquina de fumo, máquina bolas
sabão, cerimónia civil e mini sistema de
luz) nos Djs para eventos sociais da
Limite do Sonho.

Marisa Pinto - Artes
Decorativas e
Bijuteria
Telefone: 938115555
Webpage:
www.pintoartes.
blogspot.com
Oferta: 10% de desconto

Principia Editora
Telefone: 214678710
Webpage: www.principia.pt
Livros para familias numerosas –
desde 10% de desconto

Nível Verde - Soc.
de Mediação
Imobiliária
Telefone:
266742342 / 96
402 88 13

Projecto Raro - Arquitectura
Telefone: 917148702
Webpage: www.projectoraro.com
Facilidade disponível em: Lisboa Setúbal
Webpage:
Projectos de raiz - Remodelações Imagens 3D - Licenciamentos www.veigasevora.imobiliario.com.pt/
Acompanhamento de obra
Facilidade disponível em: Évora
Desconto de 50€ no Certificado Energético Para famílias numerosas descontos de
para Habitações de Famílias Numerosas e 50% sobre valor de tabela.

de €100,00 no Relatório de Avaliação
Bancária para Habitações de Famílias
Numerosas

Nokstores - Equipamentos e acessórios
Nokia novos
Webpage: http://nokstores.pt/
Telefone: 218457000
Facilidade disponível em: Algarve Lisboa
Porto
Desconto imediato de 15%, sobre todos os
artigos comercializados e sobre todos os
serviços prestados pela nossa empresa.

Optical Low Cost
Telefone: 261317281
Facilidade disponível
em: Lisboa
Desconto de 15%
(armações + lentes)
para membros da APFN.

Prime Clean - Profissionais de Limpeza
Telefone: 212183307
Webpage: www.prime-clean.com
Facilidade disponível em: Setúbal
5% de desconto nos serviços de limpezas
domésticas quer tradicionais que
ecológicas.

Telefone: 808 202 635
Webpage:
www.quintadatrindade.com
Facilidade disponível em: Lisboa
A Quinta da Trindade oferece-lhe
2.000€ de desconto por cada filho,
em T3, T4 e T5, com ou sem terraço.

Red Apple - Formação Contínua e
Serviços de Saúde
Telefone: 916104651
Webpage: www.red-apple.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
10% de desconto

Renting Point - o 1º site de aluguer
em Portugal
Telefone: 220301565
Webpage: www.rentingpoint.com
10% de desconto

ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA

Simplyclever - Portas Blindadas;
Automatismos e Pavimentos
Telefone: 214193148
Webpage: www.simplyclever.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
15% de desconto

Take Time
Telefone: 913289802 /
926889895
Webpage: http://www.taketime.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
Pague 5 leve 6.

Behaviour - Formação Profissional
Telefone: 212103732
Webpage: www.behaviour.pt
Facilidade disponível em: Setúbal
Os associados, família e colaboradores da
APFN beneficiam de descontos em
Formação Profissional nas áreas de
Informática Utilizadores, Informática
Jovem, I nformática Profissionais,
Comportamental, Marketing e Línguas.
5% de desconto

Teresa Vasconcelos e Sá - TICA
(Atelier de Pintura)
Telefone: 214428754
Webpage: www.ticavs.com
10% desconto nos quadros fora do
Benege - Serviços de Engenharia e
período de exposições.
Avaliações
Telefone: 213931140
Webpage: www.benege.com
Até 15% de desconto.
Termoluz
Telefone: 282 761 386
Webpage: www.termoluz.com
Facilidade disponível em: Algarve
Até 10% de desconto

The Phone House
Telefone:
Webpage: www.phonehouse.pt
Oferta de 5% de desconto

Kash® Finanças Pessoais
Telefone: 96 025 52 74
Facilidade disponível em: Lisboa
Porto
20% de desconto

Crescer Aprendendo
Telefone: 229720985
Webpage: www.cresceraprendendo.pt
Até 25% de desconto nas especialidades
médicas.

Inteligentclean – Serviços de Limpeza
Telefone: 938041388
Webpage: www.inteligentclean.com
Facilidade disponível em: Lisboa
10% de desconto

Adriana Andrade - Serviços de
Apoio Domiciliário Personalizados
Telefone: 259105630
Webpage:
www.bemestarcompanhia.com
Facilidade disponível em: Vila Real
- 10% de desconto sobre a
mensalidade de qualquer serviço
- 5% de desconto sobre os produtos
disponíveis.

A Solução - Gabinete de Mediação e
Apoio Familiar
Telefone: 255 103854
Webpage:
asolucaomediacao.com.pt
Facilidade disponível em: Braga
Porto
Até 20% de desconto para os APFN

Avó Leva & Avó Cuida
Telefone: 96 230 10 98
Webpage: www.avolevaavocuida.com
Facilidade disponível em: Lisboa
Desconto imediato de 20%.

Better Life Serviços de Apoio Domiciliário
Telefone: 210999321
Webpage: www.better-life.pt/
Facilidade disponível em: Lisboa
De 5% a 10% de desconto

Com sentido
Telefone: 22 7127153
Webpage: www.comsentido.pt
Facilidade disponível em: Porto
Até 20% de desconto.

Familiaridade - Apoio Domiciliário
Telefone: 210990047
Facilidade disponível em: Lisboa
12% de desconto

Farmácia Barreiros
Telefone: 22 834 91 50
Webpage:
www.farmaciabarreiros.com
Facilidade disponível em: Porto
De 5% a 10% de desconto

Farmácia de Santa Catarina
Telefone: 22 200 21 45
Webpage: www.fscatarina.com
De 5% a 10% de desconto

Gerocare - Serviços de Apoio
Domiciliário
Telefone: 219662563
Webpage: www.gerocare.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
De 5% a 10% de desconto

Mais Familia
Telefone: 229385593
Webpage: www.maisfamilia.com
Facilidade disponível em: Porto
Desconto de 15%

Por casa 24 - Apoio Domiciliário à Familia
Telefone: 261 094 231
Webpage: www.por-casa-24.pt
Facilidade disponível em: Lisboa
25% de desconto

Sem-Idade - Apoio Domiciliário
Telefone: 210137757
Webpage: www.sem-idade.com
Facilidade disponível em: Lisboa
Santarém Setúbal
15% de desconto

SerHogarsystem
Telefone: 214 192 517 ou 917 231
646
Webpage:
www.serhogarsystem.pt
Desconto até 10%.

Colégio Creste II
Telefone: 214 831 413
Webpage: www.creste.com
Desconto disponível em: Lisboa
Até 50% de desconto.

Colégio do Catassol
Telefone: 220189967
Webpage:
www.colegiodocatassol.com/
Desconto disponível em: Porto
Redução de 50% no valor da
inscrição e redução de 10% no valor
da primeira mensalidade de
frequência.

Colégio Portugal
Telefone: 21 457 10 21
Webpage: www.colegioportugal.pt
Desconto disponível em: Lisboa
Até 25% de desconto.

CRECHES E COLÉGIOS
Home Instead Senior
Care
Telefone: 214167600
Webpage:
www.homeinstead.pt
Facilidade disponível em: Açores
Algarve Aveiro Braga Bragança
Lisboa Madeira Porto Santarém Viseu
Até 25% de desconto.

Colégio Académico
Telefone: 213 558 630
Webpage: www.academico.edu.pt
Desconto disponível em: Lisboa
Até 50% de desconto

Colégio Vieira de Castro
Telefone: 225 105 257
Webpage:
www.colegiovieiradecastro.com
Desconto disponível em: Porto
Até 15% de desconto.

No passado dia 22 de Abril a família APFN comemorou 13 anos de existência. Foi no
Lavre, perto de Vendas-Novas que com a colaboração da equipa do Monte
Selvagem passámos um dia em cheio e merecido. Estiveram presentes sócios,
famílias numerosas, e alguns membros da direção que constituem esta grande
família que é a APFN.

13º
ANIVERSÁRIO
APFN

Marcámos encontro no Monte Selvagem pelas 11 horas, onde na parte da manhã
demos a volta pedestre ao local, onde pudemos observar alguns primatas e também
brincar nas diversões que existiam pelo caminho. Foi divertido observar alguns
membros da direção a fazer lembrar a criança que ainda existe dentro deles!

Almoçámos um pic-nic partilhado entre todos, o que resultou num fantástico repasto! E claro, como não podia
faltar, cantámos os parabéns à APFN e soprámos todos juntos as velas que significaram o passar destes treze
anos. O bolo que podem ver na capa desta edição foi feito pela nossa sócia Sónia Balsa que mais uma vez ajudou
à festa com outra das suas obras de arte. Para ela, o nosso agradecimento!
Continuámos a comemoração pela tarde fora. Logo após o almoço, concentrámo-nos no cais e fomos todos
juntos dar uma volta de trator pelo parque de maneira a ver os animais de maior porte. Durou cerca de meia hora e
o Sr. João , o nosso guia, à medida que fomos parando, falou-nos sobre cada animal que estava mais perto e
assim, ficámos a saber algumas curiosidades sobre os habitantes deste parque.
Por fim tivemos um concurso inter-famílias sobre as curiosidades que fomos ouvindo ao longo do dia.

As pontuações estiveram renhidas mas conseguimos apurar os três primeiros lugares que levaram para casa o
suficiente para adocicar a boca: em terceiro lugar ficou a família Castro, em segundo a família Teles Marcelino e,
em primeiro a família Menezes! Não podíamos deixar de mencionar a família Líbano Monteiro e também a família
Oliveira e Silva que veio do Porto! Todos foram excelentes participantes!
Obrigado a todos os que quiseram connosco comemorar esta meta. E o lema continua: “apostar na família,
construir o futuro”, porque tal como foi dito no primeiro editorial do boletim da APFN “Portugal só será feliz se as
famílias forem felizes. E nós existimos precisamente para isso. Ao trabalho!”
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Fim da Campanha: “Quem são as famílias numerosas?”

“QUEM SÃO AS
FAMÍLIAS
NUMEROSAS?”

Somos a família APFN. Somos 10.000 pais e mães que todos os dias trabalham nos
mais diversos lugares e que têm 20.000 crianças que no futuro terão todas as
profissões possíveis e imaginárias. Vivemos em Portugal e a nossa família acolhe em
cada mês 200 novos membros.
Não somos ricos, não somos pobres. Queremos ser tratados com equidade e justiça.

Somos 30.000 queremos ser tratados como 30.000. Porque somos 30.000, as
nossas famílias gastam muito mais em despesas essenciais.
Hoje os 30.000 contribuímos para o crescimento económico do país, amanhã os nossos filhos vão pagar as
nossas reformas e ajudar a pagar as reformas de mais pessoas.
A nossa mensagem:
Ao longo de 100 dias, procurámos dar-vos uma pequena amostra destas famílias que nos constituem. São as
famílias que combatem, a sério, este Inverno Demográfico que dura há 30 anos no nosso país e cujos efeitos já
não podem ser disfarçados.
As suas mensagens são a nossa mensagem.
Preparámos um livro que inclui as 100 mensagens enviadas sob o título: “100 famílias, 100 razões, 10 propostas”.
O mesmo foi entregue ao primeiro ministro numa audiência concedida no dia 15 de Maio, Dia Internacional da
Família.
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Inquérito de Perfil de Sócios
Em Setembro de 2011 foi lançado na área pessoal de sócios um inquérito que visa ajudar a
construir uma estratégia para a área de parcerias.
É frequente as empresas que contatamos questionarem a APFN sobre o perfil de consumo das
famílias e temos consciência que se tivermos dados concretos e objetivos para dar como resposta
será possível conseguir mais e melhor destes parceiros.

Estes dados serão considerados confidenciais e ficarão sempre na posse da APFN e a sua
informação individual não será divulgada a nenhum parceiro. Apenas serão fornecidos indicadores
do conjunto dos dados recolhidos.
Até ao momento, obtivemos apenas cerca de 240 respostas o que corresponde a cerca de 5% das
famílias associadas.
Assim, solicitamos a vossa colaboração através do preenchimento deste questionário que está
disponível na área pessoal de sócios do site da APFN.
Indicações úteis:
- Pode iniciar o questionário, gravar e apenas finalizar mais tarde;
- Para completar todo o inquérito irá necessitar de ter consigo uma fatura da água e uma
da electriidade;
Se tiver dúvidas sobre como aceder à sua área pessoa, contate-nos para:
secretaria@apfn.com.pt - PARTICIPE!

Testemunho da Família Rangel Gonçalves
Olá!
Vimos desta forma manifestar o nosso agrado com a experiência que tivemos em Valência Espanha.

Viajámos em casal e obtivemos desconto por apresentar o nosso cartão de sócios de Apfn na
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Sendo um local tão forte em termos culturais e com bilhetes
relativamente caros, sentimo-nos
satisfeitos por obtermos um desconto
de 15%, mesmo sem termos connosco
as nossas 3 filhotas.
Já na entrada da loja de la seda, o
desconto foi também de 50%.
Pensamos que será interessante se
houver uma partilha de locais onde
obter descontos também fora de
portugal.
Bem hajam por terem criado a APFN.

Sandra e José Carlos Rangel
Gonçalves
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ECONOMIA FAMILIAR

O presente questionário servirá ainda de base à orientação desta equipa no que diz respeito ao
estabelecimento de prioridades de ação e possibilidade de delinear algumas iniciativas,
nomeadamente, na área do emprego.

Tarifa Familiar da Água
Como sabem, a tarifa familiar da água é uma reivindicação antiga
da APFN que tem sido adoptada progressivamente por cada vez
mais municípios. Contudo, dos 309 municípios existentes, apenas
80 já a possuem.
Continuamos o nosso trabalho de sensibilização das autarquias
para a adoção destes tarifários e estamos a preparar processos
judiciais contra algumas câmaras que se recusaram a reconhecer a
injustiça do modelo básico de escalões adoptado.
A vossa colaboração é muito importante e pode ser desenvolvida
por duas vias nos municípios que ainda não tenham tarifa familiar:
1. Enviar carta ou e-mail para o presidente da câmara do
município reclamando sobre a inexistência de tarifário familiar e
solicitando a sua adoção.
2. Enviando reclamação para a ERSAR - Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - através do seu site
(www.ersar.pt) em Consumidores > Gestão de Reclamações,
utilizando o formulário disponível para o efeito.

Esta publicação é propriedade da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
Rua José Calheiros, 15 - 1400-229 Lisboa
Tel. 217552603 - Fax. 217552604
e-mail: apfn@apfn.com.pt - http://www.apfn.com.pt
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