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Caros Sócios,
Em primeiro lugar, dou-vos nota que, no passado dia 11 de janeiro, a direção da APFN foi recebida no Palácio de Belém pelo
Senhor Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Nesta reunião, a APFN agradeceu a distinção atribuída, em Março de
2015, ao primeiro Presidente da APFN, Fernando Castro, também pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido junto das
famílias.
Entre outros assuntos, nesta audiência tivemos oportunidade de conversar sobre a intenção dos portugueses de terem mais
filhos, que tem sido confirmada por vários estudos recentes. Ora, é no intuito de que tais desejos se venham a concretizar
que a APFN definiu os quatro objetivos estratégicos para 2016, que de seguida enumero:
- Continuar a promover a adoção de políticas de família, coerentes e abrangentes; focadas no reconhecimento da família com filhos, e em
particular das com três ou mais filhos, como um bem para toda a sociedade e um ativo fundamental para a sustentabilidade do país; e
baseadas no apoio e reconhecimento da liberdade dos Pais, enquanto primeiros educadores dos filhos. Manter e consolidar o papel e a
visibilidade da APFN na conceção e implementação das políticas públicas para a família.
- Promover uma cultura de família em Portugal, focando o papel da família como incubadora do futuro, primeira escola de socialização e
célula base e estruturante da sociedade, central no desenvolvimento e na realização pessoal de todos os seus membros. Dar a conhecer e
desmistificar a realidade das famílias numerosas, como uma realidade heterogénea, resiliente, focada no outro, acessível a todos e simples.
- Reforçar a proximidade aos sócios, melhorar a comunicação do trabalho que está a ser desenvolvido pela APFN, envolvendo os associados,
e favorecer oportunidades de interação com os sócios, continuando a dinamizar as redes locais de famílias numerosas e a realizar eventos
de famílias e para famílias.
- Angariar novos sócios e manter os atuais, através de parcerias e de novas estratégias de divulgação do número de sócios. Reforçar a
comunicação interna de informação aos sócios sobre o trabalho que está a ser desenvolvido e os seus resultados.
A propósito deste último objetivo, é com alegria que constatamos que o número de associados tem crescido semanalmente a uma bom
ritmo. Mas não podemos baixar os braços, até atingir um número próximo do número de famílias numerosas que existem em Portugal
(cerca de 150 mil). Para esta empreitada contamos com a ajuda de todos os que já fazem parte da APFN. Quantos mais formos, mais
relevância teremos!
Desejo a todos um ótimo 2016!
Mendes
Correia2016
BOLETIM Rita
APFN
· JANEIRO
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71% dos Municípios Portugueses vão baixar IMI às famílias com filhos
São 218 os municípios (71%) que reduziram o Imposto Municipal sobre Imóveis às famílias com um, dois e três ou mais
filhos. Esta medida é uma aproximação a um modelo mais justo e equitativo: porque a tributação do espaço deve
efetivamente ter em conta o número de pessoas que nele habitam.
Neste sentido, a APFN fez um comunicado onde apontou alguns pontos de melhoria a abranger na medida, como a inclusão
dos ascendentes na aferição do número de pessoas que habita um imóvel; maior autonomia dos municípios na modulação
da redução do imposto e a revisão da isenção do IMI por baixos rendimentos e reduzido valor patrimonial tributário,
através da utilização do princípio “per capita” quer na aferição do rendimento quer no valor patrimonial tributário limite,
pois a desconsideração do Estatuto dos Benefícios Fiscais em relação a estes dados pode acentuar situações de carência
extrema, com a agravante de incidir sobre crianças.
A APFN disponibilizou ainda um simulador para que todas as pessoas interessadas possam calcular o IMI a pagar em 2016,
tendo em conta o novo enquadramento autárquico do imposto.
O mapa final, com a taxa aplicada por município e a redução por número de filhos pode ser consultado aqui.
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Castelo Branco -único distrito a implementar em todos os concelhos IMI familiar
No distrito de Castelo Branco, os 11 municípios (Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor,
Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei, Vila Velha de Rodão e Fundão) decidiram implementar descontos no IMI para famílias
com filhos, desagravando fiscalmente as famílias com filhos a cargo e introduzindo um fator de equidade e justiça a este
imposto. Este é o único distrito do país onde todos os municípios aderiram ao IMI familiar (ver aqui).
Das 11 autarquias do Distrito, 9 praticam a taxa mínima de IMI de 0,3%. E nenhuma pratica a taxa máxima, sendo a taxa
média de IMI cobrada no distrito de Castelo Branco de 0.314%.
Portugal é o país da UE com a mais baixa taxa de natalidade, esta diminuição de nascimentos traz consigo consequências
económicas e sociais cujas repercussões já estão a ser sentidas por todos.
O alívio do fardo fiscal sobre as famílias com filhos é um passo importante no sentido não de beneficiar essas famílias, mas
sim de trata-las com equidade já que a tributação do espaço deve ter em conta o número de pessoas que nele habita, i.e: o
princípio da tributação per capita.
Veja a reportagem da RTP, clicando na imagem.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Cerimónia de Entrega das Bandeiras do OAFR
No dia 18 de novembro de 2015 foram entregues as bandeiras às Autarquias + Familiarmente Responsáveis, numa cerimónia
que decorreu na sede da Associação Nacional de Municípios, em Coimbra, com a participação do então Secretário de Estado
da Administração Local, João Taborda da Gama, e de membros do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis
(OAFR).
A sétima edição do projeto levado a cabo pela OAFR e que tem a Fundação Millennium bcp como mecenas premiou 41
municípios, 32 dos quais com menção honrosa (“bandeira verde com palma”), pelo facto de já vencerem o galardão há mais
de três anos.

Conheça as medidas existentes nos municípios vencedores aqui.

Consulte as fotos da cerimónia aqui.
BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Família Espanhola ganha Prémio Europeu de Família Numerosa 2015
A família Postigo- Pich ganhou o prémio Família Numerosa 2015, que foi entregue no dia 19 de Dezembro, na sede da
Associação de Famílias Numerosas da Catalunha. Este prémio promovido pela ELFAC (Confederação Europeia de Famílias
Numerosas) e pela NTF (Novae Terrae Foundation) premeia uma família europeia numerosa cuja vida e atividades
desenvolvidas sejam exemplares, contribuindo para uma sociedade melhor.
Esta família, de proveniência espanhola, destacou-se pela sua história de vida difícil, mas cheia de conquistas: um
verdadeiro "exemplo de luta, superação e compromisso com a vida". Dos 18 filhos, apenas 15 sobreviveram e 8 deles
padecem do mesmo problema cardiológico - cardiopatia.
A primeira filha do casal, que nasceu com esta doença cardíaca grave, contra todas as probabilidades, viveu 22 anos,
tendo falecido em 2012, logo depois de terminar o mestrado. Os médicos aconselharam-nos a não ter mais filhos, mas
eles decidiram ir em frente (e ter mais 15!) e criaram uma fundação dedicada ao estudo da doença, chamada "Menudos
Corazones". A mãe escreveu um livro sobre famílias numerosas e não é à toa. São atualmente a família numerosa com
maior número de filhos em idade escolar.
Mas não é tudo. O simpático casal doou o prémio de 5.000€ a projetos sociais em
prol das famílias numerosas! E deixam um conselho às famílias: "O segredo para
qualquer família é que os cônjuges se respeitem e se amem, acima de tudo.
Dá segurança às crianças e evita um monte de problemas“
Conheçam um pouco mais sobre a família Postigo-Pich aqui.
BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários, é convocada uma Assembleia-Geral da APFN para reunir na Rua José Calheiros, 15, Lisboa, no dia 17
de Março de 2016, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2015
2. Diversos

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 respetivo quórum.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2016

O Presidente da Assembleia-Geral
Henrique Fonseca

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Ser família numerosa em Inglaterra
Somos a familia Torres e como jovem casal desejávamos ter 7 filhos, sendo que mais tarde sentimos que gostaríamos ter mais…
Neste momento para além de nossos 11 filhos, Mosíah (25), Katiuska (23), Lara (22), Ariel (20), Eddie (19), Diego (19), Adriann (17),
Jaredynne (15), Jared (12), Joseph (10) e Simón (7), também temos dois genros (Damien e Matthew) e dois netinhos (Leon de 2 anos
e Dylan de 3 meses).
Sempre vivemos na Margem Sul até que, por circunstâncias da vida, decidimos emigrar. Como já tínhamos 10 filhos, a decisão não
foi nada fácil. Depois de muita meditação, ponderação e oração, decidimos emigrar para a Inglaterra. Primeiro foi o pai Américo e
três meses depois foram a mãe Cristina e 10 filhos entre 16 e 1 ano de idade.
Em Portugal éramos empresários na área do desporto. Aqui, o Américo trabalhou como Inspetor de Qualidade Alimentar, como
prestador de cuidados geriátricos ao domicílio e mais recentemente como professor do ensino secundário e primário. Vivemos numa
pequena cidade de aproximadamente 140.000 habitantes no sudeste da Inglaterra. O facto de termos muitos velhos amigos
portugueses a viver na mesma cidade, ajudou bastante na nossa integração.

Como em toda parte, viver na Inglaterra tem coisas boas e outras que
talvez não sejam tão boas. Porém, é justo dizer que é um excelente
país para criar nossos filhos. Em termos de segurança, é um país
extremamente seguro e na nossa cidade o crime é praticamente
inexistente. As escolas são boas e existe uma ampla escolha. O ensino
é universal e gratuito desde a pré-primária até o 13º ano. Não é
necessário comprar qualquer tipo de material escolar a não ser uma
mochila. Todo o resto é fornecido pelas escolas tanto primárias como
secundárias. (…)

Leia o restante testemunho aqui.
9
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Novos por cá
A APFN convida as novas famílias associadas a apresentar-se e a partilhar um pouco da sua história como família
numerosa.
Neste boletim, apresentamos três novas Famílias.
Família Ambrósio Rebelo Duarte

Família Simões

O pai Pedro tem 41 anos e é Engenheiro, a mãe Paula
tem 37 anos e é Médica. Têm 3 filhos: a Mariana (9),
gosta de Piano, o Manuel (6) e gosta de Futebol, a Júlia,
(2 meses) gosta de comer e dormir. São de Lisboa.

O pai Nuno tem 39 anos e é motorista, a mãe Ângela tem
39 anos e é professora. Têm 3 filhos: a Ana (16) gosta de
música e leitura, a Sara (9) gosta de música, dança e teatro
e o Nuno (6) e gosta de andar de bicicleta. São da Póvoa
de Varzim.
Para nós a família é...
…o nosso bem mais precioso! É convívio, alegria, partilha,
confusão e muito amor!!!

Para nós a família é...
… o mais importante da vida!

Família Marques
O pai Pedro tem 35 anos e é Industrial Gráfico, a mãe Sónia tem 35 anos e é Química Analítica. Têm 3 filhos: o Diogo
(9), gosta de futebol e karaté, o Dinis (5) gosta de futebol e karaté, tal como o mano, a Flor, (1) e gosta de miminhos e
beijinhos… e de ‘correr’ pela casa toda. São da Charneca da Caparica.
Para nós a família é…
…o que nos move todos os dias, o que nos faz feliz!!.. O nosso porto de abrigo!
BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Nós por cá
No final de 2015, a APFN celebrou uma parceria com a GALP que dá
acesso às famílias numerosas a descontos diretos em combustíveis e
preços especiais nos serviços Galp Comfort. Se a vossa família não
recebeu em casa esta informação e o cartão galpfrota business,
entrem
em
contato
connosco
através
do
email
parcerias@apfn.com.pt.
A entrada em vigor da lei que permite que as famílias numerosas
adquiram viaturas com uma redução no ISV levou a que mais marcas
de automóveis nos procurassem para celebração de protocolos.
Podem ver todas as novidades no site em +Poupança, e esperar por
mais atualizações nos próximos meses.
Em 2016, planeamos consolidar as parcerias existentes e procurar
novas entidades que façam a diferença na vida das famílias
numerosas. Se a vossa família tem dicas, ideias ou sugestões não
deixem de nos contatar, estamos cá para vos dar ouvidos e respostas.
Mas informações sobre as nossas parcerias aqui.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Ida ao Circo em Família
Mais uma vez o Circo Victor Hugo Cardinali, abriu as portas à grande família APFN onde cerca de 1.500 pessoas assistiram
ao espetáculo de Natal preparado pelos artistas circenses. No final houve lugar ao sorteio dos tradicionais cabazes de
natal entre as famílias presentes.

Este ano tivemos uma campanha solidária que angariou 29 bilhetes a favor da Associação Emergência Social,
proporcionando uma tarde diferente a crianças carenciadas. Queremos agradecer a todos aqueles que generosamente
contribuíram com bilhetes solidários para que esta iniciativa fosse possível!
As fotografias estão disponíveis aqui.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Jantar de Natal - Porto
Realizou-se no passado dia 5 de Dezembro o Jantar de Natal da
APFN, no Porto, com muita animação e sorrisos. Até o Pai Natal
marcou presença!
Foi uma ótima oportunidade para conviver, conhecer novas
famílias e partilhar ideias sobre o trabalho da Associação
Portuguesa de Famílias Numerosas.
Agradecemos às famílias que estiveram presentes e a todas
aquelas que, não tendo podido estar presentes, colaboram
para tornar esta Associação cada vez mais forte e mais capaz.
As fotos estão disponíveis aqui.
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Concurso de “Postais de Natal”
Este ano contámos com muitas participações no Concurso de Postais de Natal, com o tema Natal em Família. O postal
vencedor, da autoria da Maria Lourenço e Gonçalves, de 8 anos, foi a imagem oficial da Mensagem de Natal da Associação
para todos os sócios, parceiros e outras entidades.
Agradecemos a todos os participantes por partilharem connosco o seu Natal em Família!
Pode ver todas as participações no vídeo que preparámos, clicando na imagem abaixo.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Presidente da República recebe APFN
No passado dia 11 de janeiro, em audiência com a APFN, Aníbal Cavaco Silva reconheceu a importância da associação como entidade
que não deixa esquecer os desafios importantes que o País atravessa, sublinhando a necessidade de políticas públicas estáveis na
área da família.
Na reunião, a APFN agradeceu ao Presidente da República a distinção atribuída ao primeiro Presidente da APFN, Fernando Castro,
pelo seu significado no reconhecimento da importância da Associação e das famílias numerosas para o nosso futuro coletivo. A
APFN reconheceu ainda os alertas dados pelo Presidente, durante o seu mandato, para o “Inverno Demográfico” vivido em Portugal
e os esforços desenvolvidos no sentido de colocar o assunto na agenda política.
Na mesma ocasião, a APFN apresentou a Cavaco Silva o perfil das famílias numerosas em Portugal referindo os principais pontos
críticos para o seu desenvolvimento, como a consideração dos filhos para cálculo do IRS e do Imposto Municipal sobre Imóveis, entre
outros.
A representação da APFN alertou também para o facto de entre 2001 e 2011
(último censos) se ter registado uma redução de 30% no número de famílias
numerosas em Portugal, havendo agora apenas 154 mil famílias com três ou mais
filhos, num universo de mais de três milhões de famílias. Paralelamente, numa
década, aumentou 16% o número de núcleos sem filhos, e 10% o número de
núcleos com apenas um filho.
A APFN teve oportunidade de sublinhar que, de acordo com todos os estudos, os
portugueses querem efetivamente ter mas filhos, mas a ausência de políticas
públicas abrangentes, coerentes e estáveis não o tem permitido.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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APFN Porto - vai ter horário de atendimento presencial a partir de Março
A partir do dia 1 de Março a APFN Norte, com sede na Rua da Fábrica Social, s/n,
4000-201, Porto irá ter um horário de atendimento presencial.
A responsável do Norte, Bárbara Barata, estará disponível para responder a
eventuais dúvidas ou a esclarecer parcerias, projetos, condições do seu
município, benefícios enquanto associado, etc.
Informamos que é necessário solicitar marcação, para
secretaria.porto@apfn.com.pt
para evitar desencontros
desnecessárias.

o endereço
ou esperas

Horário de atendimento: Segundas-feiras, das 17h-20h*
Morada: Rua da Fábrica Social, s/n, 4000-201, Porto
Responsável: Bárbara Barata
Contactos: 91 203 18 70
*Sujeito a marcação

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Redução de 50% do Imposto sobre veículos – tudo o que precisa de saber
Para os que ainda têm dúvidas se podem beneficiar do desconto de 50% do ISV e em que moldes, ficam os pontos-chave
da nova lei que entrou em vigor no passado 1 de Janeiro de 2016.
Os agregados familiares que tenham três dependentes (dois deles até oito anos) ou mais (independentemente da idade)
têm direito a uma isenção de 50% no ISV.
A isenção apenas é reconhecida a UM veículo por agregado familiar e não pode ultrapassar o montante de 7,800 euros.
Acresce que só são considerados os automóveis ligeiros de passageiros, com mais de 5 lugares e com emissões
específicas de CO2 iguais ou inferiores a 150 g/km.
Para beneficiar da redução, é necessário um pedido à Autoridade Tributária e Aduaneira, presencialmente ou através de
carta registada com aviso de receção. O interessado que deve ainda fazer prova documental da verificação dos respetivos
pressupostos.

De acordo com o DR, o desconto no imposto pode aplicar-se aos agregados familiares com dependentes menores e
também aos que tenham dependentes maiores de idade (até aos 25 anos) que sejam estudantes e não tenham
rendimentos superiores à retribuição mínima mensal garantida.

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016
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Agenda:
Fevereiro
6a9

20

Oeiras Brincka (Preços especiais para associados)
Consulte aqui.

Rastreio Gratuito de Terapia da Fala e Competências de
Escrita – Porto| 14h-18h
(Inscrições para o geral@menteesuperacao.pt ou 220996605)

Março
12

Reunião de Delegados

17

Assembleia Geral da APFN

19

Dia do Pai

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016

18

FICHA TÉCNICA
Esta publicação é propriedade da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
Morada · Rua José Calheiros, 15 – 1400-229 Lisboa
Telef. · 217552603 | Fax · 217552604 | Email · apfn@apfn.com.pt
Site · www.apfn.com.pt
Facebook · www.facebook.com/APFamiliasNumerosas
Fotografia da Capa · Pau Storch - MagmaPhoto | http://www.magma.pt/
Design · Mónica Araújo | www.estadopuro.pt

ATÉ BREVE!

BOLETIM APFN · JANEIRO 2016

