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Editorial
Caros Sócios,
O mês de Maio é um mês cheio de significado para a APFN e para todas as famílias! Começou com o dia da mãe,
no dia 15 celebrámos o dia internacional da Família e no dia 31 celebraremos o Dia dos Irmãos, na véspera do Dia
da Criança.
A propósito do Dia Internacional da Família, este ano tivemos a oportunidade de dar a conhecer a nossa
associação e o trabalho que temos vindo a desenvolver no encarte ZOOM que foi publicado no Jornal de Notícias e
no Diário de Notícias no passado domingo, no dia 15 de Maio. Foi muito importante poder mostrar a um público
mais alargado tanto o trabalho da associação como a realidade das famílias numerosas em Portugal, que embora
representem uma minoria de 4% das famílias, têm cerca de 16% das crianças e jovens em Portugal a seu cargo.
Este dia 15 de Maio, em que se celebra o Dia Internacional da Família e que foi proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas,
em 1993, destaca a importância da família como célula-base da sociedade e nas sociedades do mundo inteiro. No tempo que vivemos,
em que a família é permanentemente agredida e desconsiderada, é ainda mais necessário demonstrar como é possível construir a
nossa família e constatar como é bom ter e ser família nos dias de hoje. E se ser família é bom, ser família numerosa é bom a
multiplicar, convida-nos diariamente a privilegiar as pessoas em vez das coisas e a reconhecer os filhos como um investimento e não
como uma despesa. É esse exemplo que as nossas famílias podem e devem dar todos os dias!
Saltando para o final deste mês, gostaria de relembrar a comemoração do Dia dos Irmãos cujo lema é “Se queres ver uma criança feliz,
dá-lhe um irmão. Se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhe muitos irmãos.”, da autoria de Fernando Ribeiro e Castro. Esta é uma
iniciativa da ELFAC, apoiada pela APFN, que este ano se celebra pelo terceiro ano consecutivo.
Agora que o verão começa a espreitar, é tempo de aproveitar as férias que aí vêm (pelo menos as escolares) e de participar nas
atividades que a APFN vai promovendo em todo o país, com a ajuda dos nossos parceiros: dia dos irmãos, jovens inspiradores,
mentoria ao domicílio, famílias em rede, familyland... Fiquem atentos e participem!
Rita Mendes Correia
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IRS Vs Quociente familiar
A APFN lançou uma infografia para explicar as consequências das alterações no IRS para as famílias com filhos.
Neste âmbito, a APFN reitera a importância da existência de um mecanismo de justiça fiscal que não ignore a
progressividade do imposto.

Uma das batalhas das famílias com filhos tem a ver
precisamente com as penalizações de que são alvo
em matéria de impostos. Regra geral, o regime fiscal
português não tem em consideração os filhos para
cálculo imposto a pagar. Isto aplica-se não só aos
impostos indiretos, como o IVA, o IMT, IUC, mas
também aos impostos diretos, como o IRS, que
incide sobre o rendimento. No IRS tal como está
configurado atualmente, as famílias com filhos são
discriminadas negativamente e avaliadas como uma
despesa qualquer.

BOLETIM APFN · MAIO 2016

4

ÍNDICE

EDITORIAL

EM FOCO

AS NOSSAS FAMÍLIAS

ECONOMIA FAMILIAR

TEMOS FEITO

É BOM SABER…

AGENDA

Impostos e Famílias – Os filhos também são gente - Família Matos
De que forma se sentem penalizados na altura de pagar o IRS?
A penalização do IRS é feita de várias formas… um colega de trabalho sem filhos recebe cerca de 50€ a menos do que nós que
temos 3 filhos. Não se toma em conta o número de filhos na altura de pagar impostos.
Para além disso, temos uma filha celíaca que necessita de produtos especiais. Infelizmente, se comprarmos os mesmos
produtos no hipermercado não podemos deduzir como despesa, mas se os comprarmos nas farmácias (muito mais caros e
menos variedade) já podemos. Acaba por não compensar comprar na farmácia para descontar no IRS…
Outra questão em que somos penalizados é nos escalões de IRS. Por exemplo, um casal de professores em inicio de carreira
entra logo no escalão superior, integrando um escalão onde estão outras profissões com rendimentos muito superiores…
O que proporiam para alterar esta situação?
Na nossa opinião, quem tem mais filhos deveria deduzir mais no IRS.
Relativamente aos produtos alimentares específicos da doença celíaca, não deveria ser necessário comprar os produtos nas
farmácias para poder deduzir no IRS… O mesmo devia ser possível nos Hipermercados, sobretudo por motivos de doença!
Nos escalões superiores, deveria haver mais escalões para diferenciar os rendimentos médios, altos e muito altos…
Sentem-se discriminados por serem uma família numerosa, também noutras situações?
Sim, infelizmente, o nosso município está nos planos de recuperação financeira… O IMI passou para a taxa máxima e nem
sequer tiveram em conta as famílias que têm mais filhos!
Depois há a questão dos carros, pois além dos carros de 7 lugares serem muito caros, os impostos também são enormes!
Relativamente às escolas, este ano, não conseguimos que a nossa filha fosse para a escola da irmã, já que faz anos no dia 27
de setembro (por uns dias fica fora da idade da Escolaridade obrigatória) e por haver tantos outros pedidos para a mesma
escola. Este ano andamos a fazer piscinas, isto é, vamos levar a mais velha a uma, depois a do meio a outra!
BOLETIM APFN · MAIO 2016
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Portugal representado por 3 jovens no European Youth Weekend – Family Matters
Durante os dias 12 a 14 de Fevereiro teve lugar em Budapeste um encontro europeu de jovens europeus que contou com a
presença de 50 participantes, de 15 nacionalidades diferentes, entre as quais, a portuguesa. O European Youth Weekend
(EYW) tinha como tema “Family matters” (“A família importa”) e decorreu juntamente com outras atividades, no âmbito do
Dia da Família, na Hungria.
O evento foi organizado pela Confederação de Famílias da Bacia dos Cárpatos, com o apoio da Confederação Europeia de
Famílias Numerosas (ELFAC), com o objetivo de envolver os jovens no debate sobre a Família.
Portugal foi representado por três jovens, dois dos quais vencedores
da passada edição dos Jovens Inspiradores (Tiago Franco e Dulce
Frazão), na categoria dos 18-23 anos e mais um membro da equipa
APFN. Conheça o testemunho do Tiago aqui.
Como futura geração de pais, estes jovens reuniram-se para discutir
políticas de família, o papel dos governos, sector privado e
organizações da sociedade civil no apoio a esta célula-base da nossa
sociedade, e elaboraram um pacote de medidas que apresentaram
numa mini-sessão de plenário, no parlamento húngaro onde foram
ouvidos pela Ministra da Família e da Juventude, Katalin Novák.
Estão abertas as inscrições para o seguimento deste evento, desta
vez em Bruxelas, de 27 a 28 de Junho de 2016.
Toda a informação do evento disponível aqui.
BOLETIM APFN · MAIO 2016
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CP dá 25% de desconto às famílias numerosas
No âmbito do Projeto Família Oeiras Ecológica e da Comemoração do Dia Nacional da Energia, a 29 de maio, a APFN, em
parceria com a CP Comboios de Portugal e o Município de Oeiras vai participar numa iniciativa que visa a promoção de
comportamentos sustentáveis por parte das famílias.
Assim, lançando a iniciativa no contexto da Mobilidade Sustentável, e tendo em conta o incentivo às deslocações através
dos transportes públicos, designadamente o comboio, as Famílias numerosas de Oeiras terão um desconto de 25% na
aquisição da Assinatura CP, nas compras efetuadas entre 23 e 31 de maio.
Para isso, basta aos clientes deslocarem-se a uma estação de comboios entre Algés e Oeiras, apresentar o seu cartão de
sócio da APFN e comprar o seu passe com 25% de desconto (promoção válida para as linhas de Cascais, Sintra/ Azambuja e
linha do Sado).

No dia 31 de maio, Dia dos Irmãos, os irmãos que o comprovem mediante BI/CC têm 25% de desconto na compra da
Assinatura CP normal para toda a rede de comboios urbana de Lisboa, também para compras efetuadas nas estações de
comboios entre Algés e Oeiras.
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Ser família numerosa em Palmela
Somos a família Pereira e moramos nas imediações de Palmela. Somos o Manuel e a Ana. Temos 4 filhos: a Joana,
de 10 anos, a Maria, de 9, o Diogo, de 4, e o Gabriel, de ano e meio. Numa manhã normal, levanta-se a Joana e o
Pai, fazem os preparativos para a ida para a escola, às 07h30 levantam-se todos os outros, lavar, vestir, dar de
comer, voltar a lavar e por vezes voltar a vestir. Segue-se mais uma ida para cada lado: o Diogo e o Gabriel ficam no
mesmo infantário, a Maria numa escola primária perto e a mãe lá vai para o trabalho até cerca das 19h30.
É aí que o verdadeiro dia começa, com a reunião de todos: a Joana tem treinos de basquetebol, a Maria tem dança
contemporânea, o Diogo e o Gabriel acompanham o pai nestas “entregas”. E voltamos a casa, daqui começa um
jogo de rituais que culmina em dores nalguns pontos do corpo, nomeadamente costas (do pai). Os banhos são uma
zona critica para onde não se quer entrar, nem sair, secar, hidratar, vestir, tudo vezes dois, porque as mais crescidas
já dão uma mãozinha.

“Viver com eles é
um desafio que nos
torna aquilo que
muita gente pensa,
só podemos ser
ricos! Somos de
facto, só não temos
dinheiro.”

Já estão tachos e panelas a competir pelo fogão, nos últimos preparativos prepara-se a mesa para quando a mãe chegar. Todos comem
sozinhos, uns com mais espalhafato, outros com menos, lá abandonam o “restaurante”, deixando a mesa vazia e os pratos para limpar, aspirar
chão, arrumar e lavar. Cabe a um dos adultos, geralmente o pai, já que a mãe chega e encarrega-se da roupa que faz falta no dia seguinte.
Tudo isto sem o mínimo esforço, já que é um privilégio poder partilhar esta viagem com um grupo de anjos, animados e vivos, inteligentes e
sensitivos, capazes de chorar no meu ombro e por me verem chorar, e capazes de rirem a gargalhada por uma piada qualquer, mesmo que
tenha pouca graça. Gentis, generosos, mas teimosos e por vezes resmungões, uma delícia de pessoas. Quatro filhos, quatro elementos da
natureza. A Joana: uma gota de água. Ajudei-a a descobrir que sabia nadar, nem três anos tinha, quer ser professora de educação física. A Maria
é definitivamente a terra que a atrai, gosta do jardim, cavalos, cães, bebés, mas onde ela nos encanta é quando faz os passos de dança. O
Diogo, raiozinho de sol, quente sempre a escaldar, um menino de oiro, gentil e delicado, expressivo e generoso, mas teimoso e como ele diz “o
meu melhor ajudante”. O Gabriel é sem dúvida o ar, pelo menos é tão forte como ele, pois com ano e meio, já arrasta cadeiras pela casa toda, é
duro, e resistente, mas tão meigo que nos trama qualquer tentativa de castigo. Viver com eles é um desafio que nos torna aquilo que muita
gente pensa, só podemos ser ricos, somos de facto, só não temos dinheiro.
8
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Famílias numerosas pelo Mundo
A família Teodoro Dias vem dar-nos a conhecer o dia-a-dia de uma família Numerosa em Maputo, Moçambique. Os
desafios, as oportunidades, dicas ou somente conselhos. Vale a pena ler o testemunho integral desta família portuguesa
que emigrou com os seus 3 filhos, ainda pequenos.
“O que se diz por aí, é que é mais fácil ser uma família numerosa em Moçambique, do que em Portugal! Porquê?”
Leia o artigo completo aqui.
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Novos por cá
A APFN convida os novos associados a apresentarem-se e a partilhar um pouco da sua história como família
numerosa. Neste boletim, apresentamos as novas Famílias, que se juntaram a nós desde o início do ano... E são
muitas!
Conheça-as aqui!
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Nós por cá
A área das parcerias continua a crescer. Alguns dos protocolos mais
recentes foram celebrados devido à sugestão dos delegados
espalhados pelo País e também de algumas famílias que nos
contactaram no sentido de dar a conhecer empresas que poderiam vir
a ser nossas parceiras. Obrigado por esta partilha de informação,
pretendemos que a área de parcerias esteja o mais possível próxima
das necessidades das famílias numerosas.
Destacamos a recente parceria com a Abreu, que permite que as
famílias da APFN acedam ao Travel Abreu Card com 3.000 pontos
carregados e que dá por exemplo, desconto imediato de 7,5% sobre o
valor dos programas e serviços publicados na brochura Abreu.
Nos fins-de-semana de Maio, à semelhança do que tem vindo a
acontecer, as famílias da APFN podem visitar a KidZania com desconto
de 30% nos bilhetes. Cada família poderá adquirir o número de
bilhetes correspondente ao seu agregado familiar diretamente na
Bilheteira da KidZania.
Se a vossa família tem outras 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 · MAIO 2016
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17º aniversário da APFN
O 17º aniversário da APFN, no passado dia 22 de Abril, foi assinalado na sede da Associação, em Caselas, com o Dia
Aberto que contou com uma exposição sobre as famílias numerosas e a própria associação. Nesta exposição, os
visitantes puderam ver os principais marcos, atividades e conquistas da associação, com muitas fotos, curiosidades e
uma cronologia dos momentos mais importantes da nossa história.
Foi também por esse motivo que decidimos abrir as portas: para receber as famílias que quiserem vir conhecer, rever
ou simplesmente visitar a equipa técnica da APFN que trabalha todos os dias em prol dos associados.
O dia terminou com muita diversão em família com a decoração de cupcakes, música, um lanche e, claro, cantando os
Parabéns à APFN pelas suas 17 primaveras!
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APFN recebida pela Secretária de Estado Adjunta e da Educação
A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas foi recebida, no dia 20 de Abril de 2016, pela Senhora Secretária de
Estado Adjunta e da Educação, Prof. Dra. Alexandra Leitão. Na ocasião a APFN fez a entrega e apresentação do
Barómetro 2015/2016 sobre os gastos das famílias com manuais escolares.

Foi também entregue um documento, elaborado com a colaboração dos associados, que sintetiza os principais
constrangimentos identificados pelas famílias numerosas na área da educação e que obteve um acolhimento muito
positivo da Senhora Secretária de Estado em relação à generalidade dos assuntos apresentados.
Os resultados do Barómetro estão disponível aqui.
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Workshops na APFN!
Nos últimos meses a APFN tem realizado, numa base mensal, um workshop de interesse para as nossas famílias. As
sessões têm tido lugar na sede da APFN, em Caselas (Lisboa), e têm sido um sucesso!
Já foram realizados Workshops sobre Relações familiares, Orçamento familiar e Poupança e mais recentemente
sobre Competências parentais. Estes workshops estão pensados para grupos pequenos, até 25 pessoas, e são
práticos, com discussão dos temas, em formato “mesa redonda”, de modo a responder o melhor possível às dúvidas
e desafios de cada família concreta.
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Reunião de Delegados na sede da APFN, em Caselas
A reunião de Delegados teve lugar no dia 16 de Abril e contou com a presença das delegações de Coimbra, Beja,
Madeira, Açores, Setúbal e Castelo Branco. Foram feitas importantes apresentações e esclarecimentos do trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido pela APFN e dos projetos para este ano.
Foi uma excelente oportunidade para ouvir as preocupações e planos das diferentes delegações, porque cada
distrito tem as suas especificidades. É importante que os nossos delegados se sintam motivados, pois são uma
célula absolutamente fundamental da Associação.
Se sente que tem disponibilidade e vontade de colaborar, a nível do seu distrito, entre em contacto com a sua
delegação. É importante estarmos presentes em todo o país, apoiando as famílias onde formos necessários. É ainda
do interesse de todos os sócios que assim seja, para que se possam estabelecer cada vez mais parcerias, nas
cidades, vilas e até aldeias de Portugal, de norte a sul, do litoral ao interior, para que as vantagens de ser associado
continuem a aumentar.

Conheça os contactos dos nossos delegados aqui.
E fica um agradecimento especial aos delegados que
estiveram presentes e a todos os que continuam a
dar a cara pelas famílias numerosas. Um grande
Bem-haja!
BOLETIM APFN · MAIO 2016
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Dia da Família 2016
No passado fim-de-semana celebrámos o Dia Internacional da Família! E fomos presenciados com um belo dia de sol, que
esperamos que tenha incentivado um bom programa em família.
A APFN elaborou uma lista de iniciativas, que tiveram lugar um pouco por todo o país, nos dias 14 e 15 de Maio. É com
grande alegria que notamos que os municípios cada vez mais celebram este dia e ganham consciência da importância da
família como base da sociedade.
Em Lisboa, em parceria com o Mosteiro de S. Vicente de Fora foram organizadas duas visitas guiadas especiais para as
nossas famílias associadas. O roteiro incluiu uma visita completa ao monumento: nomeadamente a Cisterna do séc. XII,
claustros decorados com azulejos do séc. XVIII, os painéis inspirados nas Fábulas de La Fontaine e uma ida aos terraços do
Mosteiro, com uma das mais belas vistas sobre Lisboa e o Tejo.
Na Figueira da Foz, a Delegação de Coimbra participou no encontro que teve lugar na Biblioteca Municipal, com o tema "A
minha família numerosa", uma conversa informal com famílias, sobre a família.
No norte, também foi estabelecida uma parceria com a Quinta de Santa Cristina, em Famalicão, para um dia cheio de jogos
e animação, e com 20% de desconto para os sócios da APFN.

Agradecemos aos nossos parceiros!
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Dia dos Irmãos – 31 de Maio
«Se queres ver uma criança feliz, dá-lhe um irmão. Se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhe muitos irmãos.»
É com esta frase, da autoria de Fernando Castro, fundador da APFN, que se inicia a petição que foi entregue na
Assembleia da República, no dia 22 de Março de 2016, para a instituição do Dia dos Irmãos.

Mais uma vez, a nossa Associação irá assinalar esta data, com várias ações de divulgação de um dia inteiramente
dedicado a esta relação tão especial.
• Este ano a CP irá conferir descontos de 25% na Assinatura CP em toda a rede de comboios urbana de
Lisboa para irmãos que comprovem esta relação, mediante apresentação do BI/CC, no dia 31 de Maio!
•A empresa DELTA Cafés também se juntou a nós nesta iniciativa e irá assinalar a data com uma edição especial de
pacotes de açúcar referente aos irmãos.
• Os hipermercados Continente, El Corte Inglés e Pingo Doce também se
juntarão a nós na divulgação do 31 de Maio. Dos dias 28 a 31 de Maio iremos
estar no El Corte Inglés a recolher assinaturas para a petição internacional e
outras surpresas. Estamos a precisar de voluntários nesta ação. As inscrições
devem ser feitas aqui.
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Já estão abertas as candidaturas para os Jovens Inspiradores!
Pelo quinto ano consecutivo, a APFN, com o apoio da Ticket Educação organiza o Concurso Jovens Inspiradores,
que nos últimos anos tem recebido várias dezenas de candidaturas, de crianças e jovens de todo o país.
Se tem aí em casa jovens dos 10 aos 23 anos que inspiram pelo seu exemplo, talento e dedicação escreva-nos ou
incentive-os a participar! Pode bem ser o próximo jovem inspirador premiado!
Escrevam um texto até 250 palavras, a relatar o que fizeram de mais inspirador e como é que na sua vida tentam
dar o exemplo e inspirar outros. Para complementar cada participação, informamos que não só podem como
devem dar vida aos vossos testemunhos através de fotografias.
A inscrição é feita online através do site, onde também pode consultar o regulamento e toda a informação
complementar.

Já mencionámos que há prémios? E bons! Os jovens mais inspiradores
recebem uma Conta-poupança Educação, no valor de 1000€, nas três
categorias de idade: dos 10 aos 13, dos 14 aos 17 e dos 18 aos 23 anos.
As inscrições abriram a 15 de Maio e estarão abertas até 15 de Julho.
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Encontro De Famílias Numerosas, em Riga – Agosto de 2016
A União de Associações de Famílias Numerosas da Letónia (ULLFA) está a preparar a 8º Conferência Europeia das Famílias
Numerosas em Riga, Letónia – de 11 a 14 de Agosto de 2016. O tema da conferência será “Dos Municípios Amigos das
Famílias ao Estado e Europa Amiga das Famílias”
Programa do evento:
Quinta-feira, 11 de Agosto – Chegada e Reunião da Assembleia Geral da ELFAC
Sexta-feira, 12 de Agosto – Conferência
Sábado, 13 de Agosto (Manhã) – Continuação da Reunião da Assembleia Geral da ELFAC
Sábado e Domingo, 13 e 14 de Agosto – Participação na celebração da Cidade de Riga
O objetivo desta conferência e Encontro é a discussão do que caracteriza os municípios amigos das famílias e a troca de
experiências e boas práticas, com uma participação ativa e contribuições valiosas de todos os participantes. A língua oficial
da conferência será o Inglês.
Mais informação aqui.
Para mais informação e inscrição enviar email para Leonids.Mucenieks@ltv.lv
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Prémio Família Numerosa 2016 – candidaturas até 22 de Maio!
O Prémio “Família Numerosa 2016” é uma iniciativa da ELFAC (Confederação Europeia de Famílias Numerosas)
que pretende premiar uma família numerosa, cuja vida e atividades desenvolvidas sejam exemplares,
contribuindo para uma sociedade melhor.
A APFN desafia as famílias numerosas a inscrever-se ou a proporem outras famílias, preenchendo a ficha de
candidatura disponível aqui, até ao dia 22 de Maio de 2016.
Qualquer família numerosa, com três ou mais filhos, independentemente da idade, pode participar neste
concurso. Basta enviar uma foto de toda a família e redigir um texto, não superior a 2.000 caracteres, com as
razões que fundamentem a escolha da Família para o Prémio.
A ELFAC deliberará e apresentará a família vencedora do Prémio até ao dia 31 de dezembro de 2016.
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Agenda:
Maio
28

Coimbra a Brincar – é uma iniciativa da APCC - Associação de Paralisia
Cerebral de Coimbra que tem como objetivo assinalar o Dia
Internacional do Brincar. Local: Parque Verde, Coimbra

31

Dia dos Irmãos -a APFN está a desenvolver várias iniciativas. Conheçaas aqui.

Junho
1

4e5

Dia da Criança

Pomarte, na Fundação Calouste Gulbenkian, com o propósito de
através da vivência da Arte estimular o interesse das famílias, e em
particular das crianças, pela fruta. Mais info aqui

Julho
Fim das inscrições para o concurso Jovens Inspiradores.

15

Toda a informação em https://www.apfn.com.pt/jovensinspiradores/
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ATÉ BREVE!
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