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Editorial
Caros Sócios,
Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vossa participação no barómetro de férias lançado pela APFN,
de que falámos no último Boletim. Ficámos a saber como é que as famílias numerosas se organizam em
tempo de férias e esta informação é um importante instrumento na defesa dos direitos naturais próprios e
legítimos das famílias numerosas.
As últimas semanas têm sido de grande atividade e alegria. No início de Outubro teve lugar a terceira
edição da Family Land, no Hipódromo de Cascais. Este ano com o patrocínio da Médis, com novas
atividades (mais de 50, todas gratuitas) e com a colaboração de mais marcas e parceiros. Uma vez mais
cumprimos o nosso objetivo: criar um espaço em que toda a família se possa divertir em conjunto e com
entretenimento para todas as idades.
Neste Boletim damos ainda a conhecer os vencedores da edição de 2016 do Concurso dos Jovens Inspiradores, que foi igualmente
um sucesso pela quantidade e qualidade de candidaturas! Este ano as entrevistas aos jovens selecionados em cada um dos
escalões, bem como a cerimónia de entrega dos prémios, decorreram durante a Family Land e no recinto da mesma.
No início de Dezembro, o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis vai atribuir, uma vez mais, bandeiras às
Câmaras de todo o país com boas práticas no apoio à família. Esta iniciativa, além de premiar, também pretende incentivar as
restantes autarquias a fazerem mais e melhor no âmbito das políticas de família.
Uma última palavra de tristeza a propósito das alterações ao IMI, prejudiciais para as famílias: a partir de 2017 as reduções que os
municípios poderão aprovar em função do número de filhos passaram a ser fixas: 20 euros para um filho, 40 euros para dois filhos
e 70 euros para três ou mais filhos, ao invés do que vigorou em 2016: uma redução de até 10% para um filho, 15% para dois filhos
e 20% para três ou mais filhos.
Até breve,
Rita Mendes Correia
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Conferência “A Alegria de construirmos uma Família Feliz”
Em 2015, a família Postigo venceu o prémio europeu “família numerosa do
ano”, promovido pela ELFAC. O casal Rosa Pich e Josemaría Postigo, autores
desta obra, vêm a Portugal falar sobre a alegria de construir uma família
numerosa feliz.
Uma conferência a não perder:
-Em Almada, no próximo dia 10 de novembro, pelas 19h00 no anfiteatro
do Externato Frei Luís de Sousa (Praça do MFA, 2800-171 Almada).
-Em Lisboa, no dia 11 de novembro, às 21h30, no Colégio S. João de Brito
(Estr. da Torre 28, 1769-004 Lisboa)
-Em Braga, no dia 12 de novembro, às 15h30, no Antigo Auditório do
Hospital de S. Marcos
-No Porto, no dia 12 de novembro, às 21h30, no Clube Rampa (Avenida
Boavista 1605 , 4100-132 Porto)
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Workshop e Conferência para Jovens Europeus, em Bruxelas
Na sequência do European Youth Weekend, em Budapeste,
teve lugar de 16 a 18 de outubro, em Bruxelas, um workshop e
conferência para jovens europeus, sobre a Família.

políticas amigas das famílias, para que se possa cada vez mais
promover uma visão onde a Família ocupe realmente um lugar
central nas agendas políticas e seja vista, cada vez mais, como
o melhor investimento da sociedade no futuro.
Os cerca de 50 jovens provenientes de toda a Europa
mostraram que há uma nova geração disposta a apostar na
família e que entende a sua importância para a
sustentabilidade europeia e para um futuro melhor. Estiveram
presentes 6 jovens portugueses, uma das quais deixou-nos um
testemunho que poderá ler na página seguinte.

A convite da organização e a representar Portugal e a APFN na
conferência, esteve Ricardo Arroja que fez uma
apresentação sobre as atuais políticas públicas na Europa, que
pode ser consultada na íntegra aqui.
Durante 3 dias, jovens com idades compreendidas entre os 18
e os 30 anos juntaram-se mais uma vez para discutir o futuro e
as suas preocupações em relação à Família. Aqui tiveram a
oportunidade de discutir a necessidade de investir em

Fig. 1 Portugal, na cauda da Europa, como um dos países com menor
taxa de fertilidade.
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Testemunho de Jovem portuguesa participante na Conferência em Bruxelas
“Entre os dias 15 e 18 de Outubro, tive o privilégio de participar num
encontro em Bruxelas com cerca de 50 jovens representantes de
vários países da Europa para, juntos, refletirmos e discutirmos sobre
o tema “Família: um investimento para o futuro?”. Em comum
tínhamos uma preocupação pelo futuro do nosso continente, dos
nossos países, das nossas famílias e uma grande vontade de trazer o
tema da Família para os diferentes círculos da sociedade civil.
Durante aqueles quatro dias, debatemos temas entre os quais o
casamento como base da família, a qualidade de vida, a conciliação
com o mundo do trabalho, e ainda o apoio financeiro, administrativo
e tributário que é dado às famílias.
Através das várias intervenções de cada um dos presentes,
concluímos a urgência do investimento na família, não só em
medidas políticas e empresariais, mas também através da mudança
de mentalidades numa sociedade moderna que tende a esquecer as
suas raízes e os seus valores. Alguns oradores experientes juntaramse ao debate e, das suas apresentações, ficou clara a importância das
famílias no combate ao chamado “inverno demográfico” que
assistimos por todo o mundo. Alertaram-nos para as estatísticas
impressionantes da redução do número de casamentos, ao contrário
do número de divórcios, e do aumento da média de idades com que
os jovens atualmente casam e têm o primeiro filho. Foi destacada,
ainda, a proliferação de famílias com apenas um filho e o fosso tão

grande entre o número de filhos que é desejado pelos casais e
aquele que estes se sentem efetivamente capazes de ter.
Com o propósito de colmatar os problemas constatados, foram
partilhadas sugestões entre os presentes, em que algumas foram até
baseadas em medidas já adotadas atualmente em países europeus
de referência neste contexto (França, Reino Unido, Suécia ou
Irlanda). Infelizmente, Portugal foi mencionado, em algumas
ocasiões, como um mau exemplo relativamente a políticas para a
família existentes, o que evidenciou o caminho que ainda há a
percorrer.
Foi muito enriquecedora, para mim, a troca de ideias e
preocupações, já que me possibilitou olhar para o tema à escala
europeia com dados concretos, compreendendo melhor a forma
como o tema tem sido tratado noutros países e ganhando
consciência dos aspetos suscetíveis de melhoria no que toca ao
nosso país.”
Madalena Rocha e Melo
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Autarquias Familiarmente Responsáveis
O Observatório das autarquias mais familiarmente responsáveis irá divulgar em breve a lista dos municípios que irão receber as
bandeiras verdes, que assinalam as autarquias portuguesas mais amigas das famílias.
Nesta 8ª edição do Inquérito OAFR, foram finalizados inquéritos de 109 Autarquias, o que constitui um aumento em relação aos
anos superiores .
A cerimónia de entrega das bandeiras terá lugar em Coimbra, no dia 7 de Dezembro.
Mais informação sobre o trabalho desenvolvido pelo Observatório aqui.
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Saiba o que vai mudar no IMI de 2017
O ano de 2016 foi o primeiro ano de aplicação do chamado IMI familiar, uma medida que tem vindo a ser defendida pela APFN
há vários anos e que prevê que as famílias com 1, 2, 3 ou mais dependentes a cargo, tenham uma redução de 10, 15 e 20% no
IMI.
Em 2017, estas percentagens irão mudar para descontos fixos de:
-20 euros por 1 filho;
-40 euros por 2 filhos;
-70 euros por 3 ou mais filhos.
É mais complicado avaliar se a situação será mais ou menos vantajosa para as famílias. Irá depender do valor patrimonial do
imóvel, da localização da casa e da taxa de IMI aplicada por cada município.
Segundo notícia avançada pelo Dinheiro Vivo, por exemplo, uma família com três ou mais dependentes só beneficiará do novo
IMI familiar se a sua casa tiver um valor inferior a 116 mil euros e se a autarquia aplicar a taxa mínima.
Esteja atento/a ao site da APFN onde estamos a proceder ao levantamento do ponto da situação, por município, aqui.
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Famílias Numerosas pelo Mundo
Somos uma família argentina que vive em Montevidéu, Uruguai desde 2012.
A nossa família é composta pelo Javier, o pai (42), que é engenheiro com um MBA e atualmente trabalha no Citi Bank. É um pai presente
e muito dedicado à família. A mãe Tessi (39) que é Chef e que dá aulas privadas de culinária. Os nossos filhos andam todos na mesma
escola. O mais velho é o Simon, que tem 15 anos, e é um grande fã de futebol e rugby. A seguir temos o Salvador com 11 anos que
também é um fã de desporto mas tem um gosto especial pelas artes. A Felicitas tem 8 anos e adora cantar e tocar guitarra. A Benita tem
2 anos e é a coisa mais fofa e querida que nos aconteceu. Entrou para a escola este ano. Finalmente temos o Santiago que tem 9 meses e
é um bebé muito feliz que ainda está a aprender a dormir…
A Benita e o Santiago já nasceram no Uruguai, o Salvador nasceu nos EUA e o Simon e a Felicitas em Buenos Aires, onde vivem as nossas
famílias e muitos dos nossos amigos.
A nossa vida em Montevidéu é muito agradável, tranquila e confortável. Durante o
Verão temos muitas praias próximas. Esta é uma cidade muito boa para criar os nossos
filhos, pois temos acesso a muitos parques naturais e o estilo de vida permite-nos
passar muito tempo de qualidade em família. Se tivesse de apontar algo de pior nesta
cidade seria claramente o elevado custo de vida.
No nosso dia a dia todos ajudam nas tarefas domésticas.
Ser uma família numerosa dá muito trabalho mas também é muito recompensador!
Somos uma família feliz que gosta muito de passar tempo em conjunto e com os
nossos familiares.
Páscoa, Esteros del Ibera, na Argentina.. A família viajou 3200 kms de carro
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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 algumas novas famílias, que se juntaram a nós nos últimos dois meses... Bem-vindos à grande família
numerosa APFN!
Conheça-as aqui ou clicando na imagem abaixo:
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Nós por cá
Mais um final de ano se aproxima, e mais uma vez voltamos a
estabelecer parceria com o circo Vitor Hugo Cardinali para que as
crianças das nossas famílias não percam a oportunidade de ir ao
tradicional circo. Para os apreciadores de outro tipo de espetáculos
teremos também desconto nos espetáculos de gelo, A Cinderela no
Gelo no Centro Comercial Alegro de Alfragide e a A Bela e o Monstro no
Mar Shopping, em Matosinhos. Temos também já confirmada a
parceria com o Perlim, o parque temático de Natal em Santa Maria da
Feira.
Estamos ainda em negociação com outros espetáculos e atividades
pelo que contamos ter mais novidades em breve.
Se a vossa família tem outras dicas, ideias ou sugestões não deixem de
nos contatar, estamos cá para vos dar ouvidos e respostas, poderão
enviar email para parcerias@apfn.com.pt
Para mais informações sobre as nossas parcerias clique aqui.
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KIA oferece uma cadeirinha todos os meses!
A Kia – parceira da APFN – patrocina o Prémio Bebé 2016 e atribui todos os meses uma cadeira Auto Gro-Up 123 a uma das
nossas famílias, elegíveis para o prémio bebé! Para tal basta que tenham tido um bebé em 2015 e usem o Sistema de Débito
Direto para pagamento de quota. Assim estarão automaticamente incluídos no sorteio para apurar o vencedor mensal deste
grande prémio! A Cadeira Auto Gro-up 123 acompanha o crescimento da criança desde os 18 meses aos 12 anos e garante
todo o conforto e segurança!
Parabéns às famílias vencedoras! Até os manos mais velhos quiseram experimentar!
Saiba mais sobre a Parceria com a KIA aqui e conheça todas as vantagens!
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Family Land
No fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro a APFN voltou a animar o Hipódromo de Cascais, com a 3ª
Edição da Family Land - um espaço onde crianças, jovens e adultos - em família - se podem
divertir juntos, com oferta de atividades para todas as idades.
Este ano, com a forte aposta em novas atividades e a colaboração de mais marcas e parceiros,
conseguimos ter mais de 50 atividades gratuitas, muitas delas novidades no recinto, como uma
enorme torre de escalada com 10 metros, um slide que atravessava toda a área relvada,
demonstrações de acrobacias com bicicletas, teatros e espetáculos musicais para crianças,
workshops de hortas domésticas, a atuação do fantástico Coro Mozart e da Banda Zig Zag, da RTP
Rádio Zig Zag, etc.
Esta edição - que contou com o patrocínio da Médis - teve ainda direito a uma Land extra: a Médis
Land! Um espaço onde as famílias podiam usufruir de várias atividades, como fotos de família,
rastreios, jogos sobre alimentação, pinturas faciais e brindes.
Esperamos que tenham disfrutado da Family Land e vivido momentos únicos em família!
Para o ano há mais!
Para ver as fotografias clique aqui.
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Cerimónia de Entrega dos prémios dos Jovens Inspiradores
Teve lugar no dia 8 de Outubro no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a eleição
dos Jovens Inspiradores 2016, concurso que premeia jovens que se distinguem pelos
seus talentos, altruísmo, exemplo e empreendedorismo, nos respetivos segmentos
etários: dos 10 aos 13 anos; dos 14 aos 17 anos e dos 18 aos 23 anos.
Os 13 finalistas do concurso, foram entrevistados presencialmente pelo júri: Sara Rodi
(escritora), Ana Colaço (RFM), Ana Garcia Martins (blogger e jornalista), André
Leonardo (empreendedor e speaker), Mafalda Galvão, Joana Sousa Pinto e Francisco
Vilhena da Cunha (membros da direção da APFN), e Rita Sampaio (Ticket Serviços).
Considerando as candidaturas e os finalistas “uma verdadeira inspiração e um motivo
de forte esperança no futuro”, o júri acabou por premiar os jovens Pedro Monteiro (22
anos, Lisboa), Ana Rita Pereira (16 anos, Espinho) e Beatriz Pais (12 anos, Oiã). Foram
ainda atribuídas duas menções honrosas a Diogo Lopes (16 anos, S. Domingos de Rana)
e Helder Antunes (19 anos, Arouca).
Os prémios atribuídos aos vencedores foram cheques de 1.000€ em conta-poupança
educação, para as 3 categorias de idade.
Leia o perfil dos vencedores desta edição aqui.
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As férias das Famílias Numerosas
Todos sabemos o que é passar um ano inteiro a sonhar com
este momento: as férias em família! Todos reunidos, tempo
para passear, descansar, sem as responsabilidades e corridas
contra o tempo do costume… Quando se trata de férias em
família, especialmente se falamos de uma família numerosa,
uma das maiores dores de cabeça é simplesmente decidir onde
ir, como ir e onde ficar.

assim evitam os pedidos ininterruptos de gelados por parte dos
mais pequenos. Já para não falar no truque das bolachas na
carteira para as fomes repentinas que também é usado por
todos! O orçamento diário para gastos (comida, passeios etc.) é
normalmente calculado com antecedência. Os extras resultam
do que for poupado desse mesmo orçamento… e que grande
alegria quando conseguimos fazê-lo!

O Barómetro de Férias da APFN concluiu que os filhos apenas
passam 19 dias das suas férias com os pais. Por isso, fomos
descobrir como algumas das nossas famílias têm já os seus
métodos próprios de organização e gestão familiar para planear
um dos momentos mais especiais do ano!

Depois de passar por todos os truques e estratégias de gestão
que se vão aprendendo ao longo dos anos, o mais importante é
ter a possibilidade por uns dias no ano, de ter tempo para
passear, brincar, divertir e celebrar a grande alegria que é
passar férias com uma família numerosa (as nossas famílias
sabem bem como pode ser difícil organizar toda esta logística)
mas também só elas sabem o que é viver com o coração cheio
de ALEGRIA, AVENTURA, PARTILHA e DIVERSÃO!)

A maioria fica em Portugal, ou até mesmo na própria casa e
algumas famílias começam já a adotar a estratégia das trocas
de casa entre si. Outras viajam e alugam casas de férias ou
apostam mesmo nas pousadas para um alojamento económico
e eficaz. Para poupar, as famílias procuram sempre planear
almoços e jantares em casa, contando o número de refeições e
comprando comida suficiente no primeiro dia (exceto
alimentos perecíveis). Assim evitam-se muitas idas ao
supermercado e também a tentação de ir ao restaurante! Já
nas idas à praia, a aposta é preparar sandes, fruta e vegetais,
bem como legumes frescos para levar. Os pais confessam que

Da próxima vez que planear as suas férias, e quando voltar a
sonhar ir passar o dia inteiro para a praia com direito a banhos
de sol e de mar, aproveitar o bom tempo e divertir-se ou
relaxar com toda a família, não se esqueça de consultar as
vantagens disponíveis com os nossos parceiros em
www.apfn.com.pt .
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Circo Solidário
Mais uma vez, a APFN em parceria com o Circo Cardinali, proporciona a possibilidade das famílias associadas assistirem ao
circo a preços muito especiais.

Circo de Natal

Local

data

hora

Levantar bilhete

Lisboa

Parque das Nações

1 de Dezembro
(5ª feira, feriado)

16h30

-na sede da APFN nos dias 29 e 30 de
Novembro (das 9h às 17h)
- no local no próprio dia, 1h antes do
espetáculo, pela equipa APFN

Porto

Parque da Cidade

3 de Dezembro
(sábado)

16h30

-no próprio dia, na bilheteira do Circo.

Até ao dia 20 de novembro, os bilhetes estarão à venda online a 6€/Pessoa e, a partir dessa data, a 7€ /Pessoa.
*As crianças até aos 3 anos não pagam desde que fiquem sentadas ao colo de um adulto
Este ano, mais uma vez, poderão para além dos bilhetes da vossa família, adquirir 1 ou mais bilhetes para as famílias e
crianças acompanhadas pela Associação Emergência Social. Trata-se de proporcionar a crianças de famílias carenciadas a
oportunidade de também elas aproveitarem este momento único.
Para ajudar: basta aceder à área reservada a sócios e clicar no Evento Quero oferecer bilhetes para o Circo às crianças da
Associação Emergência Social.
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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 22 de Novembro de 2016, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento de 2017
2. 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 respetivo quórum.
Lisboa, 3 de Novembro de 2016
O Presidente da Assembleia-Geral

Henrique Fonseca
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Agenda:
Novembro
17

Apresentação do estudo comparativo dos tarifários da água em Portugal
(Lisboa, 12h)

20

Termina pré-venda a preços especiais -Circo de Natal

Dezembro
1

Circo de Natal – Lisboa (Parque das Nações, 16h30)

3

Circo de Natal Porto (Parque da Cidade, 16h30)

7

Cerimónia de Entrega das Bandeiras Verdes – Autarquias + Familiarmente
Responsáveis

Janeiro

28

Workshop gratuito “Irmãos como gerir conflitos e promover relações
saudáveis”

BOLETIM APFN · NOVEMBRO 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 · NOVEMBRO 2016

