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Editorial
Caros Sócios,
Não posso deixar de vos contar o bom que foi organizar, pela quarta vez consecutiva, a grande festa da família que é a
Familyland. Foi nos dias 23 e 24 de Setembro. O Hipódromo de Cascais esteve cheiinho de actividades divertidas, grátis
e para todas as idades. Apenas a entrada é paga (o bilhete de família associada para todo o fim de semana custa no
máximo 8 €).
O que mais gosto me dá, desde a primeira edição, é mesmo ver as famílias, descontraídas e divertidas, os pais contentes
por estarem a proporcionar bons momentos aos filhos e estes entusiasmados na escolha da brincadeira seguinte, seja
andar de burro, o slide, o laser tag, saltar nos elásticos, assistir à demonstração dos cães da PSP, fazer experiências, …!
Neste Boletim podem espreitar como foi a Familyland.
Este ano a ELFAC (Confederação Europeia de Famílias Numerosas), que representa 20 países, distinguiu, entre os
diversos concorrentes, uma família Portuguesa. Foi com muito orgulho e entusiasmo que a Familyland foi palco de
entrega do prémio ELFAC – Família Numerosa do Ano. Fiquem a conhecer a família da Inês e do Gonçalo Dias da Silva.
No passado dia 18 de Outubro apresentámos a segunda edição do “Estudo Comparativo dos Tarifários de Abastecimento de Água de Portugal”,
da responsabilidade do Gabinete de Estudos da APFN, que é mais uma importante ferramenta de trabalho para a APFN na defesa dos direitos
das famílias.
E em Novembro será a vez de o Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis atribuir, uma vez mais, bandeiras às Câmaras de todo
o país com boas práticas no apoio à família. É uma iniciativa que, além de premiar, pretende incentivar as autarquias a fazerem mais e melhor
no âmbito das políticas de família.
E para terminar quero partilhar com todos que a APFN continua a crescer, e cada vez mais! Só este ano já registámos a adesão de mais de 590
novas famílias. Sejam muito bem-vindos!
Um abraço,
Rita Mendes Correia
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Barómetro de Manuais Escolares
A APFN lançou mais uma vez o barómetro que permite avaliar o
impacto que as despesas com os manuais escolares têm no orçamento
das famílias. Pedimos a vossa colaboração, já que quanto mais
respostas obtivermos, mais significativa é a amostra e mais
representativos os resultados finais.
Os resultados deste inquérito servirão para avaliar o peso financeiro
que representa o regresso às aulas para as famílias portuguesas com
filhos.
É um inquérito que pode ser preenchido por qualquer família com
filhos em idade escolar.
Pedimos a todos que preencham e partilhem com amigos para reunirmos toda a informação. Os resultados do estudo
serão entregues aos governos central e locais, bem como à imprensa para que se possa minorar este encargo, tantas
vezes excessivo para muitos agregados familiares.
Para preencher o inquérito clique aqui.
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Observatório premeia as Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis
O Observatório das Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis
irá divulgar em novembro a lista dos municípios que irão receber
este ano as bandeiras verdes, que assinalam as autarquias
portuguesas mais amigas das famílias.
Nesta 9ª edição do OAFR, foram finalizados inquéritos de 115
Autarquias. O número de autarquias que preenchem este
inquérito tem vindo a aumentar, sinal de que os municípios se
preocupam em melhorar a sua atratividade para as famílias.
A cerimónia de entrega das bandeiras terá lugar em Coimbra, no
dia 29 de novembro e contará com a presença do Secretário de
Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel.
Mais informação
Observatório aqui.

sobre

o

trabalho

desenvolvido

pelo
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Regresso da Family Land ao Hipódromo de Cascais
No fim-de-semana de 23 e 24 de setembro a APFN voltou a animar o Hipódromo de Cascais, com a 4ª 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 o bubble futebol, voltas de pónei, trampolins e um
photobooth para as famílias com fotografias instantâneas. Além da enorme torre de escalada com 10 metros que
culminava num slide que atravessava toda a área relvada, tivemos espetáculos musicais para crianças, workshops
culinários, desafios em família com a PlayStation, pinturas faciais,
Insufláveis, segways, patins, skates, tiro ao arco, etc.
Esta edição contou com o patrocínio da Médis e da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, que aproveitou para divulgar o seu mais
recente programa de acolhimento familiar.
Esperamos que aqueles que nos visitaram tenham disfrutado da
Family Land e vivido momentos únicos em família!
Para ver as fotografias clique aqui.
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Lançamento dos resultados do Estudo da Água 2016
No passado dia 18 de outubro foi lançado, na Fundação
Millennium bcp, o estudo comparativo dos tarifários da água
em Portugal
O estudo da APFN analisou a equidade do acesso das famílias
portuguesas à água, através da análise de todos os tarifários
em vigor nos 308 municípios. Este “índice de equidade”
permite identificar os melhores e os piores tarifários, tendo
em conta as discriminações introduzidas em função da
dimensão e da localização das famílias.
Em Portugal, o preço de um copo de água não é igual em
todas as casas, mesmo que sejam vizinhas e estejam no
mesmo concelho. A segunda edição do Estudo da Água
promovido pela APFN mostra que, em quase todo o país, os
agregados maiores pagam mais, por pessoa, do que um
morador isolado.

Municípios

43%

É BOM SABER…

AGENDA

Os municípios do
distrito do Porto
apresentam menor
equidade (i.e. maior
índice de equidade).

57%

Municípios com Tarifário Familiar

O distrito de Lisboa tem
a maior percentagem de
municípios com tarifário
familiar 100%, seguido
do distrito de

Santarém, com 95%.

Conheça o ranking com os melhores e os piores tarifários da
água em todo o país, aqui.
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Alterações ao Cartão de Cidadão
Muitas famílias chegam até nós com dúvidas quanto às recentes alterações à lei relativa ao cartão de cidadão ou
mesmo queixas quanto ao elevado custo que representa para as famílias numerosas.
As novas regras já entraram em vigor (2 de Outubro de 2017) e é importante clarificar os seguintes aspetos:
A aquisição do cartão de cidadão passa a ser obrigatória para todos os cidadãos nacionais, residentes em Portugal ou
no estrangeiro, a partir dos 20 dias após o registo do nascimento.
O Cartão de Cidadão passa a ser válido por 10 anos, para todos os cidadãos com pelo menos 25 anos de idade. Para
idades inferiores a 25 anos, a validade manter-se-á a atual, ou seja, de 5 anos.
A lei prevê situações de desconto, isenção ou mesmo gratuitidade nos casos em
que o requerente comprove insuficiência económica ou se encontre internado
em instituição de assistência ou de beneficência.
Ora o que constitui uma situação de “insuficiência económica”?
Primeiramente, importa clarificar que terá de fazer prova da situação de
insuficiência económica. Esta prova faz-se através de uma declaração emitida
pela Segurança Social, modelo MG 6/2012 – DGSS, com o conteúdo constante
dos pontos 1, 3 ou 10 da Tabela anexa àquele modelo e desde que respeitante a
Pensão Social de Velhice, Pensão Social de Invalidez e o Rendimento Social de
Inserção.

Foto: Lusa

Saiba mais aqui.
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Ser Família Numerosa em Famalicão
A Família Carneiro decidiu tirar uma foto de família para o bisavô Arlindo com os seus 20 netos e 13 bisnetos. São de
Famalicão e a APFN desafiou-os a deixar um testemunho nesta rubrica:
“Fazer parte de uma família numerosa é maravilhoso, nomeadamente quando a família é tão unida. Crescemos todos
na freguesia de Calendário, na cidade de Vila Nova de Famalicão e sem dúvida que não podíamos pedir melhor. Vila
Nova de Famalicão é uma cidade cheia de oportunidades para os mais jovens, empresas inovadoras e multinacionais
para os adultos e inúmeras atividades para os seniores. Os nossos espaços de lazer de cultura e de desporto fazem
com que viver nesta cidade seja puro prazer. A nossa Casa das Artes onde são apresentados vários espetáculos de
grande qualidade, o nosso Parque da Devesa, que atrai muitos amantes do exercício físico e, claro, o nosso futebol
clube de Famalicão que já conta com muitos sócios. São diversas as razões pela qual a nossa família se sente bem
nesta cidade. Somos uma família conhecida não só pelo facto de sermos muitos mas também porque o nosso avô é
uma pessoa muito bondosa é muito amigo do seu amigo . Temos o maior orgulho nele e por isso fazer esta surpresa
da fotografia como forma de recordação daquilo que é a sua vida.”
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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
Há já algum tempo que a parceria com o Recheio necessitava de alterações para
que a faturação passasse a ser feita num dos nif's da família.
A APFN, ao longo dos últimos três anos, nunca baixou os braços e finalmente
este ano todas as famílias, sócias ativas em abril de 2017, receberam nas
moradas que constavam na nossa base de dados nesta data um novo cartão
Recheio. Todos os encargos da produção e envio dos cartões foram suportados
pelo Recheio.
Os cartões chegaram às moradas das famílias em julho e agradecemos ao
Recheio todo o esforço e empenho nesta parceria, nomeadamente ao nível da
adaptação da sua base de dados para que fossem criados consumidores finais
em vez dos habituais clientes profissionais com quem trabalha.
O presente protocolo pressupõe a atribuição de um cartão por família que pode
ser usado quer pelo pai, quer pela mãe; o pedido de novos cartões é feito de
dois em dois meses. Se a vossa família ainda não tem cartão devem fazer o
pedido no site da APFN, na área reservada ao sócio.
Podem saber mais sobre esta parceria aqui.

Mais informações sobre as nossas parcerias em
https://www.apfn.com.pt/facilidades.php
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Famílias que poupam com a APFN
“Uso o supermercado Recheio e adoro, tenho preços mais acessíveis em muita coisa e
quantidades há minha medida. Compro embalagens de 5l de gel de banho e de
champô, embalagens de 10l para a máquina da loiça, sacos de 18kgs de detergente
para a máquina da roupa, mas acima de tudo comida boa. Uma variedade de peixes
frescos e congelados enorme a bom preço. Uma variedade de carne bastante grande e
a bom preço (carne Angus a 6 e a 8€ o kilo). Bolos de 1,5 kg a 10€ (já com IVA)!
Quanto poupo? Eu gasto no supermercado para 5 pessoas o mesmo que os meus pais
para 2! A minha poupança é 50% e para além disso fico com a quota da APFN a 50%
também. Sou viciada no Recheio! Obrigada!”
– Família Antunes

Graças aos descontos das parcerias que a APFN tem, nós quase só compramos
roupa para eles na H&M. E quando vamos para algum hotel vamos sempre ver
qual o hotel que tem acordo com a APFN.
O mesmo acontece sempre que pomos combustível - na Galp com o cartão APFN
e agora que recebemos o cartão Recheio vamos também começar a usá-lo.
Ou seja, desde que somos membros da APFN temos tido imensas vantagens começam pelo convívio com outras famílias que partilham connosco o sermos
"malucos por termos tantos filhos" - como tantas vezes ouvimos : )
-Família Camilo
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APFN em peso na EDP Meia Maratona em Castelo Branco e Coimbra
A APFN juntou-se à iniciativa desportiva - Circuito EDP Running Wonders –
em dois concelhos: Castelo Branco e Coimbra. Estas duas cidades receberam
a 10 de setembro e 23 de outubro, respetivamente, esta iniciativa que
permite às famílias não só praticar exercício físico, como percorrer caminhos
em zonas emblemáticas do município!
De mochila às costas, equipamento desportivo e a alegria habitual que
caracteriza as nossas famílias, foi possível fazer esta caminhada de 5 km em
duas cidades de enorme valor histórico e cultural.

As famílias adoraram, e entre risos e alguns suspiros mais cansados
trocaram-se infinitas histórias e ideias sobre a aventura que é, todos os dias
e para todos nós, fazer parte de uma família numerosa: uma experiência
única e inesquecível!
Agradecemos a oportunidade da participação gratuita dos nossos sócios à
Organização deste evento, bem como às delegações e sócios de Castelo
Branco e Coimbra.
Para ver mais fotos clique aqui. 
BOLETIM APFN · OUTUBRO 2017
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A família europeia do ano é portuguesa!
A ELFAC (Confederação Europeia das Famílias Numerosas) atribuiu
recentemente o prémio “Família Numerosa Europeia do Ano” à família
portuguesa Dias da Silva, numa cerimónia que decorreu durante a 4ª
edição da Family Land, em Cascais, no passado dia 23 de setembro.
O prémio foi entregue por Raúl Sanchez, Secretário-Geral da ELFAC que
sublinhou que "dar o prémio a esta família significa apostar na Vida".
Acrescentou que a Europa "precisa dos valores que se vivem numa
família numerosa: a generosidade, a solidariedade, a coragem, a
compreensão" e que "todas estas virtudes estão presentes na vida
desta família."
Os pais Dias da Silva (Inês e Gonçalo) vivem em Lisboa e têm quatro
filhos, de 9 (Gonçalo), 8 (Francisco), 5 (Pedro) e 2 anos (Leonor). O
Pedro nasceu com uma doença genética rara e incapacitante, mas os
seus irmãos são todos saudáveis. A mãe Inês teve também duas irmãs,
já falecidas, que nasceram com essa patologia, o que aumentava a
probabilidade de os seus filhos também a terem. Mesmo assim, a Inês
e o Gonçalo optaram por ter uma família numerosa, adaptando a sua
vida às circunstâncias.

A “Família Numerosa do Ano” é um prémio instituído
pela ELFAC em 2014 para distinguir famílias que, com
a sua vida e as suas atividades, sejam um exemplo
para a sociedade.

Veja a entrevista à família aqui.
BOLETIM APFN · OUTUBRO 2017
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APFN assina protocolo com a Fundação Millennium bcp
No dia 18 de Outubro de 2017 e enquadrada na apresentação da actualização do
estudo da água, foi assinada a renovação do protocolo de colaboração entre a
APFN e a Fundação Millenniumbcp. Este apoio mecenático da Fundação visa apoiar
o Gabinete de Estudos da APFN, nomeadamente no que toca ao “Estudo
Comparativo dos Tarifários da Água em Portugal” e também o “Observatório das
Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis”.
Na ocasião, o presidente da Fundação, Dr. Fernando Nogueira, referiu que a
Fundação reconhece o “trabalho louvável” da Associação, sobretudo “em matérias
de justiça social”, acrescentando ainda a propósito do estudo apresentado que
“sem água não há vida digna” salientando a importância da “tarefa de
consciencialização dos municípios” para as discriminações que se fazem sentir no
seio de muitas famílias. Mencionou também o exemplo do OAFR que tem
mobilizado um número crescente de municípios que cada vez mais procuram
melhorar as suas políticas de família e é “com muito gosto” que a Fundação
continuará a apoiar a APFN nestes projetos de valor e que ajudam a melhorar as
condições de vida das famílias em Portugal.

O protocolo foi assinado e terá a duração de 3 anos, durante os quais a APFN continuará a levar a cabo ambos os
projetos.
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Família e Trabalho - Harmonização das duas esferas no mercado laboral
A conciliação entre a vida profissional e a vida familiar é um dos grandes desafios para as famílias, já que é necessário assu
mir uma multiplicidade de papéis profissionais e pessoais.
Para que as empresas possam ser mais amigas das famílias, propomos a implementação de políticas e práticas que
promovem um maior equilíbrio trabalho-família, nomeadamente:
1) Acordos de trabalho flexível:

3) Apoio no cuidado de dependentes:

4) Criação de uma cultura de família

-horários de trabalho mais flexíveis,
-trabalho a partir de casa ,
-trabalho a tempo parcial (part-time),
-job-sharing,
-semanas compactadas,
-prioridades nos turnos
-dispensa em pontes ou épocas de festa, como
o Natal e a Páscoa

-existência de subsídios e equipamentos de
apoio de infância no local de trabalho (acordos
com creches, refeitórios abertos às famílias dos
colaboradores),
-seguros de saúde familiares,
-extensão das licenças de maternidade e
paternidade pagas e cuidados a idosos e outros
dependentes, nomeadamente portadores de
deficiência grave, etc.;
-estabelecimento de protocolos com colégios,
lavandarias, empresas de limpeza e babysitters

-A empresa deve procurar criar um ambiente

2) Criação de um banco de horas nas
empresas

mais amigo das famílias, com a criação de um
"dia da família“
-Pequenos gestos como a celebração dos
nascimentos dos filhos dos colaboradores e a
atribuição presentes para colaboradores com
crianças, tornam os trabalhadores mais felizes e
podem aumentar a sua produtividade, ao sentir
que a empresa reconhece e valoriza a sua vida
pessoal/familiar.
Ganha a Família, ganha a empresa.

A empresa pode aumentar até 4h a jornada
normal de trabalho, mas esse aumento deve
ser compensado ou na redução do nr. de horas
equivalente e/ou através de uma compensação
financeira.

BOLETIM APFN · OUTUBRO 2017
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Circo de natal
Aproxima-se o já tradicional circo de natal, a preços especiais para os nossos associados. O Circo Cardinali terá dois
espetáculos, um no Porto outro em Lisboa.
As datas dos espetáculos são as seguintes:
LISBOA - 1 de Dezembro, sexta-feira (feriado), pelas 16h30m
PORTO – 3 de Dezembro, domingo, pelas 16h30m
Para adquirir bilhetes: basta ir à área reservada a sócios, selecionar a quantidade de bilhetes pretendidos e
posteriormente fazer o pagamento via multibanco. Os bilhetes estarão à venda até dia 26 de Novembro!
À semelhança de anos anteriores este ano teremos novamente a possibilidade de oferecer bilhetes
solidários. Poderão para além dos bilhetes da vossa família, adquirir 1 ou mais bilhetes para as famílias e crianças
acompanhadas pela Associação Emergência Social, em Lisboa. Trata-se de proporcionar a famílias carenciadas a
oportunidade de também elas aproveitarem este momento único. 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 6 de Dezembro de 2017, pelas 21 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento de 2018
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, 23 de outubro de 2017
O Presidente da Assembleia-Geral

Henrique Fonseca
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AGENDA

Agenda:
Apresentação Estudo da Água – 18 outubro

Atribuição das bandeiras às autarquias mais
familiarmente responsáveis -29 novembro

Circo de Natal APFN – 1 dezembro (Lisboa)
e 3 de dezembro (Porto)

Assembleia – Geral APFN – 6 de dezembro
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ATÉ BREVE!
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