
 

 

APRe! 
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E 

CONTAS 

 

 
2016 

 

 
 

Coimbra  

Março de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ÍNDICE 

I – INTRODUÇÃO E OUTROS DADOS 

1.  INTRODUÇÃO – 4  

2.  SÍNTESE DAS ACTIVIDADES EM NÚMERO -5 

 

3.   ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO DA APRE! - 5 

 3.1.  Funcionamento e Gestão do Portal - 5 

 3.2.  Funcionamento das Páginas do Facebook  - 6 

 3.3.  Funcionamento do Blogue - 9 

 3.4  Presença no Youtube e no Sapo Vídeos - 10 

 

II – ACTIVIDADES 

Objectivo 1.  Defender os direitos dos aposentados, pensionistas e 

reformados junto dos órgãos do poder.  

Actividades 

1.1 -  Contactar com os responsáveis políticos - 11 

1.2 – Dar continuidade aos contactos e colaboração com o poder     

local - 12 

1.3 - Dar continuidade às acções para integrar a APRe! no CES - 13 

1.4 –  Participar em Conselhos Consultivos - 13 

1.5 – Continuar acções contra a Contribuição Extraordinária de 

Solidariedade - 14 

Objectivo 2. Fomentar massa crítica 

Actividades  

2.1 – Realizar uma Conferência Nacional - 14 

2.2 - Consolidar a actividade dos grupos de trabalho de Apoio à 

Direcção -14 

2.3 -  Lançamento do Livro da APRe! - 15 

Objectivo 3.  Desenvolver a organização interna da APRe!  

Actividades 

3.1- Organizar campanhas de angariação de associados - 15 

3.2 – Promover a criação de mais Delegações e Núcleos - 15 

3.3 – Actualizar o ficheiro de associações de reformados - 16 



3 

 

3.4 – Definir modelos de códigos de boas práticas comuns a todas 

as estruturas da APRe! -16 

3.5 - Adquirir um objecto com a identificação da APRe! para oferta 

-16 

3.6 –Optimzar a interacção bilateral ou multilateral entre a Direcção 

Nacional e as Delegações -16 

Objectivo 4 . Cooperação política com outras organizações 

Actividades 

4.1-Fomentar laços de cooperação com outras 

organizações de Reformados- 16 

Objectivo 5. Cooperar politicamente entidades internacionais 

Actividades 

5.1 - Consolidar as relações internacionais- 16 

Objectivo 6. Promover a cidadania activa bem como acções que 

fomentem a cooperação entre jovens e idosos 

Actividades 

6.1 -  Estabelecer protocolos com entidades nacionais - 18  

6.2 - Organizar convívios, dinamizar eventos culturais - 18 

6.3 – Organizar sessões de sensibilização cívica e cultural - 23 

6.4 - Convites - 24 

6.5 -  Outras Actividades - 25 

 

III - CONTAS 

1. Relatório de Execução Orçamental – 29 

2. Pagamentos e Recebimentos (mapa)  - 30 

3. Património Fixo – 31 

4. Direitos e Compromissos Futuros - 32 

 

 IV .  NOTA FINAL – 33 

 

 V . ANEXOS – 34 

 

 



4 

 

I – INTRODUÇÃO e OUTROS DADOS 
 

1.  INTRODUÇÃO 

 
 A APRe! – Associação de aposentados, pensionistas e reformados  - 

é uma associação cívica, laica, apartidária, sem fins lucrativos e  de âmbito 

nacional. Tem a sua sede na Rua Jorge Mendes, Lote 1-nº 5, rés do chão 

esquerdo, em Coimbra (3000-561 Coimbra) e Delegações em Coimbra, 

Faro, Lisboa e Porto. 

 Criada em 2012, representa os seus associados, tendo por missão 

promover acções de dignificação da vida dos seus associados, assumir-se 

como parceiro social na defesa dos aposentados, pensionistas e reformados 

e estabelecer relações de cooperação com outras associações. 

 As pessoas, a participação cívica, a transparência, a solidariedade, a 

partilha, a qualidade, a excelência, a cultura de parcerias, a inovação e a 

convivência democrática estão entre os seus valores fundamentais. 

A 3 de Outubro realizaram-se as eleições para os novos corpos sociais da 

APRe! tendo a tomada de posse tido lugar a 12 de Outubro na sede 

da APRe! em Coimbra. A Direcção entendeu apresentar um único Relatório 

de Actividades de 2016 onde se reflectem as actividades desenvolvidas e 

que constam do Plano de Actividades para 2016 aprovado em Assembleia 

Geral. Estas actividades foram desenvolvidas quer pela Direcção, quer pelas 

Delegações e ainda pelos Núcleos que, de Norte a Sul do país, se 

empenharam para atingir os objectivos previamente definidos. 

  Apraz registar o acréscimo de visibilidade da Apre! na 

comunicação social, jornais e televisões, que  entrevistaram a nossa 

Associação sempre que foram anunciadas medidas que diziam respeito aos 

reformados durante o ano de 2016 e que consideram a APRe! como a 

“Associação representativa dos Reformados”. 

 Em Abril de 2016 a APRe! foi convidada para o Conselho de 

Administração da AGE e, depois de designado, por unanimidade, em 

reunião de Direcção, o Vice-Presidente tomou posse, em Maio de 2016, no 

Conselho de Administração desta importante plataforma europeia, de 

organizações sem fins lucrativos, de e para pessoas com mais de 50 anos, 
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que tem como objectivo dar voz e promover os interesses dos 190 milhões 

de cidadãos  na União Europeia e sensibilizar sobre as questões que lhes 

dizem respeito.   

 

2.  SÍNTESE DAS ACTIVIDADES EM NÚMERO  

 - Reuniões de Direcção - 13   

 - Reuniões do Conselho de Dinamizadores da Delegação – 19 

  - Reuniões da Comissão Coordenadora da Delegação - 13 

 - Reuniões de Comissões Locais de Dinamizadores –145 

- Reuniões de Núcleos com associados –30 

- Reunião com associados do Núcleo de Cascais no edifício da Junta 

de  Freguesia de Cascais e Estoril 

- Várias reuniões com associados para recepção a novos aderentes à 

APRe! e no apoio a questões relacionadas com obrigações fiscais, 

IRS, e outras – Núcleo Lisboa Norte 

          - Sessões culturais – 69  

 - Sessões de debate/tertúlias - 38 

 -  Participações em reuniões internacionais – 2 

         -  Protocolos assinados –3 

          - Apresentação de Coros - 12 

          - Nº de notícias APRe! enviadas – 7 

          

   

 

3.  ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO APRe! 
 

3.1 FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO PORTAL EM 2016    

(Responsável – Fernando Martins) 

 

Durante o ano de 2016 o nosso Portal recebeu mais de 10.500 visitas e 

foram consultadas mais de 37.000 páginas do mesmo. 

Cerca de 10% das consultas tiveram origem em países que têm como 

idioma a língua inglesa, com especial destaque para o Reino Unido e os 

Estados Unidos da América. 



6 

 

A Rússia ocupou a terceira posição dos países visitantes. 

Como ferramenta de trabalho o Portal registou em 2016 5.379 transações 

informáticas, das quais 3.762 foram lançamentos de pagamentos de 

quotas dos associados. 

Foram admitidos e registados 99 novos associados, entre as restantes 

1.617 transações. 

O Portal passou a publicar em 2016 a documentação aprovada em 

Assembleias Gerais, nomeadamente Relatórios, Pareceres e Planos de 

Actividades, para além de Estatutos, Regulamentos e Modelo Organizativo. 

No que se refere à Área Administrativa foram adaptadas e corrigidas as 

transações que foram propostas em Assembleias Gerais. 

O Portal cumpriu em 2016 a função para que foi criado. 

 

 

 3.2 FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO FACEBOOK EM 2016 

(Equipa responsável - Aida Santos, Ana Maria Brito Jorge, 

Fernanda Carvajal, Francisco Zuzarte e Gisela Stricker, desde 

Fevereiro de 2014) 

 

 Grupo dos associados: 

Aida Santos e Francisco Zuzarte (“administradores”); Ana Maria Brito Jorge, 

Fernanda Carvajal, e Gisela Stricker (“moderadoras”). 

 

a) Número de membros: 1077 

Na página “APRe! - Grupo de associados”, somos 1077. Sob esta 

“administração”, nestes anos nunca aconteceu ter de se “retirar” (ou sequer 

se convidou a sair) nenhum elemento do Grupo. 

b) Número de visitas  

Muitas (pelos sinais deixados e partilhas; porque, em páginas de grupo com 

mais de 250 elementos, não há acesso a esses dados - só indirectamente, 

a quem lá esteja todo o tempo, é possível ler/analisar) 

c) Dados para avaliação, de acordo com objectivos da página (grau 

de participação e envolvimento). Relato da actividade  

O facto de se tratar de um espaço de interacção por excelência implica, 

naturalmente, uma mediação constante (e permanente acompanhamento - 

do que lá se publica, sendo da livre iniciativa de cada elemento, enquanto 

associado da APRe!, requerendo a responsabilidade de cada qual, já que a 

qualidade da página em boa parte depende disso, do que lá aparece 

publicado - se alguém publica uma notícia/ informação falsa, por exemplo, 
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há que ir à ‘fonte’, primeiro; e depois contrapor dados que refutem o 

conteúdo, esclarecendo dúvidas).  

O esforço, no entanto, compensa – a página está bem e recomenda-se. Os 

membros do Grupo que o frequentam com assiduidade compreendem o 

esforço feito para manter a sua qualidade, cumprindo os seus objectivos, 

nas suas várias vertentes – como espaço de informação diária relevante; 

de esclarecimento a questões que vão sendo levantadas; de cruzamento 

das iniciativas, actividades e presença da associação no espaço público 

(quer se trate da Direcção, das delegações ou dos núcleos); e de troca de 

ideias e convívio entre os núcleos e os associados, através de partilhas de 

conteúdo mais focadamente social, político ou cultural. 

A avaliação é feita pelos membros que a frequentam. E basta ir ao “post” 

marcado (o primeiro, fixo) para se ver quanto lá está dito, sobre a 

importância da página, para os associados e a APRe! 

 

d) Iniciativas do Grupo – e algumas das actividades desenvolvidas 

(em colaboração) 

O Grupo vive dos seus “ritmos” e “ritos”, numa “tradição” que importaria 

preservar - exemplos: 

- as intervenções/ debates/ inquéritos promovidos em torno do que nos 

afecta – fizemo-lo, este ano, por exemplo (abrindo ‘post’ para isso), em 

torno do subsídio do Natal, ou de notícias sobre assuntos que lá se 

publicaram, desde a primeira hora, lá estiveram e a partir de lá se 

divulgaram: da ADSE (de lá seguiram muitos dos contributos, a título 

individual, que seguiram depois, durante os dias em que o assunto esteve 

em “discussão pública”), do “PENSE 2020” (idem), etc… 

- o seguimento, na página, de momentos marcantes (eleições, intervenções 

públicas da APre!, programas televisivos em que entrem dirigentes, etc.); 

- a iniciativa ‘APReAbril’ - a 3ª, em 2016, de que depois se fez a “capa” da 

página (que ainda lá está), foi a de uma lista de palavras evocativas do 25 

de Abril, em colaboração (cada elemento escolhia 3, à sua vontade, para 

dizer do significado dessa data, para si); 

- a série “Reflexos” (de publicações em torno dos modos como a questão 

da idade aparece projectada nos vários domínios artísticos, da fotografia à 

literatura, à música ou à pintura) e o ‘post’ de fecho, a cada dia (o momento 

musical, das boas-noites), já sofreram interrupção, nos últimos meses 

(desde que esta equipa, acabado compromisso com a Direcção anterior e 

pedida, a seu tempo, demissão, consentiu em ir aguentando as páginas, 

até que a nova Direcção as entregue a quem continue, numa nova dinâmica 

o renovando,  o que foi um trabalho diário de 3 anos já feitos, para alguns 

dos elementos). 

- os aniversários da APRe! (a data do “nascimento” e a do “registo”). 
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É de registar que tem cumprido (em articulação com a Página Institucional, 

a nossa “aberta” à comunidade, ao público, no espaço do Facebook) aquilo 

para que foi criado.  

 

Releve-se, em ‘post’ deste ano, sobre o 4º aniversário da Apre!: 

«Dar voz a tanta gente que a não tinha, foi um bonito princípio - mas há 

que a fazer ouvir, sempre. Há que forçar a mudança da imagem dos 

reformados nos ‘media’ - uma imagem “velhista” e politicamente nada 

neutra, a mostrá-los como “improdutivos”, “inúteis”, “despesa”, numa 

redutora e homogénea visão, sentados em bancos de jardim, à espera de 

nada… E há que fazer ouvir essa mesma voz, agora, também nos lugares 

onde nos importa que ela esteja: antes de mais, no CES, no FEFSS, na 

ADSE… Por isso: a luta continua! 

Da mensagem de Rosário Gama (enviada em 26/10/2012, logo depois da 

primeira reunião, de 22/10, mas antes da “oficialização”, com registo 

notarial): 

a) «Criar um ‘site’ próprio, ou uma página no ‘Facebook’, que faça o 

esclarecimento de dúvidas, que dê informações sobre o processo e os seus 

desenvolvimentos e que procure unificar iniciativas e congregar esforços 

num mesmo sentido.» 

E para esses fins nasceu a primeira página do Facebook, depois desdobrada 

em duas: “GRUPO DOS ASSOCIADOS” e “APRe! COMUNIDADE” (a página 

institucional da APRe!), que seria bom que associados frequentassem e 

divulgassem (…), divulgando a partir delas, nas suas páginas pessoais, para 

a promoção de iniciativas ou de quanto respeita à Associação. Ficávamos 

todos contentes - pelo bem da APRe!, sempre.» 

 

 

Página institucional 

 

1) Página Institucional 
Equipa dos espaços da APRe! no Facebook: 

Aida Santos (“administradora”); Francisco Zuzarte (“editor”); Ana Maria 

Brito Jorge, Fernanda Carvajal, e Gisela Stricker (“moderadoras”) 

 

a) Dados descritivos 

A “comunidade” tem, em ‘rede’, 4721 seguidores. O número de adesões é, 

de momento, 4831 (universo dos que aderiram à página, “gostando” dela). 

Dos nossos “fãs”, são 51%, mulheres e 49%, homens. No que toca à idade, 

as maiores parcelas etárias são duas: dos 55 aos 64, 30%; 65+, 54%. 

Quanto ao alcance: de Portugal, 4623; do Brasil, 77; do RU, 18; dos EUA, 

14; de Espanha, 10; e depois, entre 10 e 5, França, Países Baixos, 
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Moçambique, Alemanha, Bélgica (a que tem 5); depois, do mundo inteiro, 

a começar por Macau, Canadá, Angola e Suíça (4). 

De Portugal, sobretudo de Lisboa, Coimbra e Porto (centenas, em cada 

caso); depois, ainda com mais de uma centena (e por esta ordem), Oeiras, 

Sintra, Gaia, Matosinhos, Loures e Amadora; a seguir, dos 99 de Almada 

aos 16 de Lagos, passando pelos 82 de Braga, 70 de Évora e Faro, ou 65 

de Aveiro, cruza e cobre boa parte do país. 

Mais gente lá vai das 7 às 11H da noite; menos, da meia-noite às 10. 

 

b) Publicações 

Tratando-se de uma “página institucional”, o que lá se publica é apenas o 

que vai chegando, pela via institucional. Depende muito, por conseguinte, 

da actividade da Direcção e das estruturas da APRe! (iniciativas, 

comunicados, intervenções, debates, visitas, seja o que for). 

 

c) Reacções, comentários e partilhas 

 

As publicações da página são sempre divulgadas - e a página tanto é 

referida (e divulgada) por outras páginas colectivas, públicas e “abertas”, 

como em páginas individuais (de associados ou não); é pouco frequente, 

contudo, ser referida ou divulgada por responsáveis de órgãos e estruturas 

da APRe!. 

Quanto à interacção que vai além dos “gosto” e partilhas, a maior parte (a 

que não é “comentários”) fica invisível - trata-se da que é enviada 

(solicitando informação, ou esclarecimentos, comentando o que a APRe! faz 

ou pedindo que faça, etc., etc.) para a página via mensagens privadas. Por 

essa via, mais uns tantos se inscreveram este ano, depois de lhes serem 

dadas respostas. Esse é um importante trabalho, na página. De acordo com 

as suas funções e objectivos (únicos, quanto à interacção no FB, em “página 

aberta”, para todos os públicos; daí a sua especificidade, enquanto espaço 

APRe!), lá fixadas, em “Sobre”: 

 

“Esta PÁGINA INSTITUCIONAL da APRe! tem como objectivos divulgar as 

actividades da Associação, prestar os esclarecimentos que a respectiva 

Direcção considere úteis e angariar NOVOS ASSOCIADOS.” 

 

 

3.3 FUNCIONAMENTO E GESTÃO DO BLOGUE EM 2016 – 

(Responsável – Jorge Fernandes) 

 

 Até ao final do ano de 2016, o blogue teve mais de 502 mil 

visualizações de páginas, sendo que em 2016 teve 96.674 visitas o 

que dá uma média diária de 265 visitas. 
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 Actualmente o blogue tem uma média mensal de visitas superior a 

11.000 visualizações de páginas. 

 Até ao final de 2016 tinham sido publicados 1862 mensagens, sendo 

que em 2016 foram publicadas 441 mensagens 

 

O blogue da APRe! http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/, desde o seu 

aparecimento, tem sido utilizado como um meio para divulgar a APRe!, 

relatando para a opinião pública o que de mais importante se passa na vida 

da associação, como convocatórias para Assembleias Gerais, comunicados 

à Imprensa, reuniões e conferências sobre os mais diversos temas, 

promovidas pela Direcção, Delegações e Núcleos, actividades dos coros 

APRe!, artigos de opinião de associados, divulgação de eventos culturais de 

associações com que a APRe! tem protocolos estabelecidos, como o Teatro 

Nacional de S. João, a ACE Teatro do Bolhão, a Escola Utopia arte & ideias, 

divulgando igualmente artigos de opinião e notícias retiradas da imprensa, 

cujo tema tenha a ver com pensionistas, reformados, segurança social, 

condições de acesso à reforma, saúde, temas sociais que afectem a 

sociedade no seu todo e contrários às políticas austeritárias que têm sido 

seguidas nos últimos anos e posts de carácter cultural. 

 

A partir do blogue podem igualmente ser consultados os Membros dos 

Corpos Sociais da APRe!, os Estatutos APRe!, o Modelo Organizativo e os 

Regulamentos Interno e Eleitoral, bem como o Caderno Reinvidicativo 

APRe!, obter a ficha de inscrição como associado na APRe!, informação 

sobre o pagamento de quotas e o horário de atendimento na sede da APRe! 

e nas Delegações, bem como informação sobre protocolos de cooperação 

estabelecidos entre a APRe! e diversas instituições. 

 

A primeira mensagem inserida no blogue da APRe!, ocorreu no dia 26 de 

Outubro de 2012. Nestes pouco mais três anos de vida, foram colocados no 

blogue até ao dia 31 de Dezembro de 2016, 1862 mensagens. 

 

 

  

 

3.4 PRESENÇA NO YOUTUBE e no SAPO VÍDEOS 

 

O Portal registou, gravou e guardou mais de 100 vídeos referentes a: 

Participações televisivas; Manifestações e Concentrações; Uma volta pelo 

voto; História APRe!; Outras participações e iniciativas, e que podem ser 

visualizados em: 

http://www.apre-associacaocivica.pt/ApreHome/faces/videosapre.xhtml 

 

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/
http://www.apre-associacaocivica.pt/ApreHome/faces/videosapre.xhtml
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II-  ACTIVIDADES 
 

 

Objectivo 1.  Defender os direitos dos aposentados, pensionistas e 

reformados junto dos órgãos do poder.  

Actividades 

 

1.1– Contactar com os responsáveis políticos: 

 

 

 15 de Janeiro - No dia 15 de Janeiro, foi enviado a cada um dos grupos 

parlamentares um comunicado com a tomada de posição da APRe! sobre o 

aumento de pensões proposto pelo governo. 

  

26 de Janeiro  – Audição na 1ª Comissão da Assembleia da República na 

sequência de um convite da 1ª Comissão da Assembleia da República, 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a 

fim de nos pronunciarmos sobre dois Projectos de Lei em análise:  

 

 Projeto de Lei n.º 61/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP) - 66.ª Alteração ao 

Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 

1966, modificando o regime das incapacidades e seu 

suprimento, e adequação de um conjunto de legislação avulsa a este novo 

regime; 

  Projeto de Lei n.º 62/XIII/1.ª (PSD e CDS-PP) - 41.ª Alteração ao 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, 

criminalizando um conjunto de condutas que atentam contra 

os direitos fundamentais dos idosos; 

 

19 de Fevereiro – Entrevista com o Senhor Secretário de Estado das 

Finanças, Dr. Rocha Andrade a fim de apresentar os constrangimentos que 

resultam, para quem não tem computador e internet, do preenchimento 

da e-factura 

  23 de Março – Reunião com o Chefe de Gabinete do Provedor da Santa   

Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Pedro Santana Lopes. 

  1 de Abril – Reunião com o sr. Ministro da Saúde. 

20 de Abril – Audiência com o Sr. Presidente da República 

19 de Maio – Reunião com o Director Geral da ADSE, Dr. Carlos Liberato 

Batista 

23 de Maio – Reunião com o grupo parlamentar do CDS 

8 de Junho – Reunião com a Comissão de reforma da ADSE 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39870
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39870
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39870
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39870
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39870
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39871
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39871
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39871
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39871
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26 de Outubro – Reunião com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda 

7 de Novembro – Reunião com o grupo parlamentar do PEV 

9 de Novembro – Reunião com o grupo parlamentar do PS e do PCP 

14 de Novembro – Reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde 

15 de Novembro – Reunião com o Sr. Presidente do Conselho Económico 

e Social, Dr. Correia de Campos 

21 de Novembro – Reunião com o Sr. Ministro do Trabalho e da 

Segurança Social, Dr. Vieira da Silva 

6 de Dezembro – Reunião com o Sr. Secretário de Estado da Saúde 

 

 

NOTA: O grupo parlamentar do PSD não respondeu à solicitação da APRe! 

para uma reunião. 

 

1.2 – Dar continuidade aos contactos e colaboração com o poder 

local 

 

- Reuniões com o poder local –  3 reuniões com vista à intervenção da APRe! 

no campo do “Apoio e Desenvolvimento Social” – Núcleo de Cascais 

- Várias reuniões no âmbito da CLAS e do Pacto para o Envelhecimento 

Sustentável da Amadora – Núcleo da Amadora 

- Reunião em Nisa com a Presidente da Câmara 

- Reunião em Alfândega da Fé com a Presidente da Câmara 

- Reuniões em Coimbra com o Vereador da Segurança Social 

- Reunião na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia com o Presidente 

da Assembleia sobre o relacionamento da autarquia com o Núcleo de Gaia 

da APRe!;  

- Reunião com a Vereadora da Família e associados da APRe! subordinada 

ao tema “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”- .Núcleo de Famalicão. 

- Reuniões com o Presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão e o 

Vereador do Associativismo para cedência de um espaço para sede da 

APRe! e que se veio a concretizar em Outubro;  

- Reuniões com a Câmara de Braga para cedência de um espaço onde o 

Núcleo da APRe! de Braga possa reunir;  

 

 

Contacto com Juntas de Freguesias 

 

 

- 2 reuniões com vista à integração da APRe! na CSF e na CLAS – Núcleo 

de Cascais 

- reuniões na JF de Carnide visando a divulgação da APRe! no site da Junta  

– Núcleo Lisboa Norte 
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- Participação activa na Comissão Social da Freguesia de S. Domingos de 

Benfica – Núcleo Benfica / S. Domingos de Benfica 

- Várias reuniões na Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica com 

vista à cedência dum espaço para utilização da APRe! -  Núcleo – Benfica / 

S. Domingos de Benfica 

- Participação em todas as reuniões da Comissão Social da Freguesia das 

Avenidas Novas, tendo numa delas sido projectado um powerpoint com 

referência à história da APRe! e à nossa Visão, Missão e Valores, 

implementação nacional e instrumentos que utilizamos no nosso contacto 

permanente com os associados. 

- Reunião com a Junta de Freguesia da Madalena – Vila Nova Gaia  a 

propósito da validação das facturas para efeitos de IRS; 

- Várias reuniões com a Junta de Freguesia Matosinhos/Leça para 

organização de actividades em conjunto, no concelho;  

- Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça na Sede 

da APRe!, no âmbito das visitas abertas às Associações de Matosinhos/Leça 

 

 

1.3 - Dar continuidade às acções para integrar a APRe! no CES 

 

Foi realizada uma reunião com o Presidente do Conselho Económico e Social 

para integração da APRe! no CES; 

Foi entregue aos partidos um Memorando em que a APRe! reivindica a 

integração no CES. 

 

1.4 – Participar em Conselhos Consultivos 

No Memorando entregue aos partidos, bem como no Caderno Reivindicativo 

aprovado em AGE de 30 de novembro, a APRe! reivindica a participação da 

“APRe!” nos órgãos estatutários consultivos.  

Nesse sentido, reuniu com o Sr. Ministro da Saúde, com o Sr. Secretário de 

Estado da Saúde e com o Director Geral da ADSE para integração da APRe! 

no Conselho geral e de supervisão da ADSE. 

Em 9 de Novembro recebemos do Ministério do Trabalho e da Segurança 

Social, um projecto de diploma que estabelece a composição e modo de 

funcionamento do Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade, 

Voluntariado, Família, Reabilitação e Segurança Social, criado pelo Decreto-

Lei n.º 167-C/2013, de 31 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

28/2015, de 10 de Fevereiro. De acordo com o diploma, a APRe! estará 

representada na Comissão de Políticas da Segurança Social. 
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1.5 – Continuar acções contra a Contribuição Extraordinária de 

Solidariedade  

 

A APRe! entregou aos grupos parlamentares um Memorando onde 

reivindicava o fim imediato e completo da Contribuição Extraordinária de 

Solidariedade, bem como o descongelamento do valor das pensões e 

recuperação do seu poder de compra, a eliminação da sobretaxa de IRS e 

alteração dos actuais escalões de IRS, a isenção em IRS do “complemento 

por dependência”, taxas diferenciadas de IRS para os Reformados com 

familiares a seu cargo, Subsidio de Natal ou 13° mês  - possibilidade de 

optar por pagamento em duodécimos ou todo junto, no Natal, participação 

da “APRe!” nos órgãos estatutários consultivos  e o fim da discriminação 

contra os idosos. Todos estes temas fazem parte do Caderno Reivindicativo 

aprovado em AGE de 30 de Novembro. 

 

 

Objectivo 2 – Fomentar massa crítica 

 

2.1 – Realizar uma Conferência Nacional 

 

20 de Maio - foi realizada em Lisboa, a Conferência Nacional promovida pela 

APRe!, subordinada ao tema: “O FUTURO NÃO TEM IDADE“. Participaram, 

como convidados, os oradores Eugénio Rosa, Pedro Adão e Silva, Maria 

Joaquina Madeira, Maria de Lurdes Quaresma, Ana Paula Gil, Rui Brites, Rui 

Tavares, Maria João Rodrigues e Ebbe Johansen, Vice-President Age 

Platform. A Conferência foi encerrada pelo Sr. Presidente da República. 

2.2  Consolidar a actividade dos grupos de trabalho de Apoio à 

Direcção: 

 O grupo de trabalho “Observatório para as questões do Envelhecimento” 

produziu 4 Newsletters que foram enviadas aos Associados e organizou uma 

jornada, no dia 10 de Novembro em Coimbra, subordinada ao tema “Por 

um Envelhecimento Positivo”. 

 

O Grupo da Segurança Social – Contribuiu com pareceres sobre matéria 

relevante na área da Segurança Social bem como na elaboração do Caderno 

Reivindicativo. 

 

O Gabinete de Apoio ao Associado: durante todo o ano foram colocadas 

questões a este gabinete de apoio. Foram dadas respostas aos seguintes 

temas: 

- Segurança Social - 3 

– Recibos SS- 4 

- Reposição das pensões – 2 

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/conferencia-nacional-promovida-pela.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/conferencia-nacional-promovida-pela.html
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- Reforma antecipada – 4 

- Reforma antecipada para desempregados longa duração - 8 

- Isenção de quotas APRe! -1 

- Sobretaxa IRS - 3 

-  Subsídio de Natal e/ou de férias - 9 

- ADSE - 1 

- Aposentação CGA - 4 

-  Factor de Sustentabilidade -4 

 - IRS - 2 

- Reforma para cônjuge sobrevivo -1 

- Reforma em caso de união de facto - 1 

- Pensão trabalhador no estrangeiro - 1 

- Protecção Jurídica Penalização na reforma -1 

- Factor adicional - 1 

 - Rendas de casa - 1 

- CES - 1 

- Discriminação pela idade - 1 

- Descongelamento pensões - 1 

- Carreiras contributivas Longas -3 

- Reforma da Segurança Social – 1 

 

- Grupo da Comunicação- preparou uma proposta de Estatuto Editorial, que 

foi apresentada pela Direcção na Assembleia Geral Extraordinária de 31 de 

Março. A AG não foi conclusiva e ficou suspensa. A nova Direcção, tendo 

por base os contributos recebidos e a discussão da referida proposta, 

entendeu que seria oportuno aprofundar o tema e reformular a referida 

proposta de acção em 2017. 

 

2.3  Lançamento do Livro da APRe! 

O livro da APRe! “Os Sonhos não têm Rugas” foi lançado em Lisboa no dia 

11 de Maio. A apresentação do livro esteve a cargo de António-Pedro de 

Vasconcelos a que se seguiram intervenções de José Pacheco Pereira e do 

Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 

 

Objectivo 3.   Desenvolver a organização interna da APRe!  

 

3.1- Organizar campanhas de angariação de associados  

Não foi realizada qualquer campanha específica para angariação de 

Associados, embora em todas as sessões realizadas pela a Associação essa 

preocupação estivesse sempre presente. 

 

3.2 – Promover a criação de mais Delegações e Núcleos 

Não foram criados novos núcleos. 

 



16 

 

3.3 – Actualizar o ficheiro de associações de reformados 

A actualização continuou a ser efectuada. 

 

3.4 – Definir modelos de códigos de boas práticas comuns a todas 

as estruturas da APRe! 

Foi elaborado um modelo de boas práticas. 

 

3.5 Adquirir um objecto com a identificação da APRe! para oferta. 

O objecto adquirido para oferecer como oferta foi o livro “Os Sonhos Não 

Têm Rugas”. 

 

3.6 – Optimizar a interacção bilateral ou multilateral entre a 

Direcção Nacional e as Delegações 

A Direcção Nacional respondeu com a sua presença a todas as solicitações 

das delegações. 

 

 

Objectivo 4 . Cooperação política com outras organizações 

Actividades 

4.1-Fomentar laços de cooperação com outras 

organizações de Reformados  

A APRe! esteve presente em várias iniciativas das Universidades Seniores e 

participou num Encontro da RUTIS em Almeirim, no dia 14 de Abril, a 

convite desta Rede de Universidades. 

A APRe! convidou várias Associações de Reformados para a Conferência 

Nacional. 

 

Objectivo 5. Cooperar politicamente entidades internacionais 

Actividades 

5.1 – Consolidar as relações internacionais  

 

AGE – Platform Europa 

Em Abril de 2016 a AGE Platform Europa convidou a APRe! a integrar o 

Conselho de Administração da AGE, nomeando um elemento que  

cumulativamente representasse Portugal. 

A Direcção de então designou por unanimidade o Vice-Presidente da APRe! 

Fernando Martins, em reunião efectuada em Maio e cuja ratificação pela 

AGE ocorreu naquele mesmo mês e para um mandato de 3 anos. A primeira 

participação no Conselho de Administração da AGE, ocorreu em Bruxelas, 

no dia 17 de Junho, após a realização no dia anterior da Conferência 

subordinada ao tema : Combate ao  abuso de idosos na área da saúde 

e cuidados de longa duração. 
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No início de Julho o nosso representante Fernando Martins foi pessoalmente 

convidado pelo Vice-Presidente da AGE Ebbe Johansen a integrar o Grupo 

por ele coordenado e denominado 

Grupo de Redacção do Plano Estratégico AGE para o triénio 

2018.2020 

Integram o Grupo: 

Anne-Sophie Parent – Secretária Geral da AGE; Jean Michel Hôte – 

França; Regine Matthijsen – Holanda; Nadezhda Todorovska da 

Bulgária; Dario Paoletti de Itália; Fernando Martins – Portugal e Ewa 

Hedkvist Petersen da Suécia. 

Em 2016 o Grupo teve 2 reuniões em Bruxelas e mais 2 por teleconferência. 

Em 2017 terá mais 2 reuniões em Bruxelas e outras 2 por teleconferência, 

por forma a que o projecto seja aprovado pelo Conselho de Administração 

a 7 de Abril de 2017 e apresentado em Assembleia Geral a 8 e 9 de Junho 

de 2017. 

A APRe! divulgará por todos os seus associados a versão final e aprovada 

na próxima Assembleia Geral. 

Após o acto eleitoral de 03 de Outubro para os Órgãos Sociais da APRe!, e 

durante a primeira reunião desta Direcção, o representante da APRe! no 

Conselho de Administração da AGE, Fernando Martins, colocou o seu lugar 

à disposição da nova Direcção, tendo-lhe sido reiterada por unanimidade a 

confiança e renovado o mandato,  

Em 2016 a AGE promoveu um grande debate interno para garantir que os 

seus membros pudessem estar envolvidos na definição das prioridades de 

trabalho da AGE na actualidade e para os próximos anos. 

Em 2016 reforçaram os nossos valores europeus básicos de dignidade, 

solidariedade e igualdade devendo continuar a ser a principal prioridade que 

norteia todas as acções externas e internas da União Europeia. 

Como é sabido, a AGE Platform Europe é uma rede europeia que pretende 

transmitir e promover os interesses dos 198 milhões de cidadãos com mais 

de 50 anos na União Europeia e sensibilizar para as questões que mais os 

preocupam. Através dos seus membros, a AGE representa directamente 

mais de 40 milhões de idosos em toda a EU. 

AGE vê a actual mudança demográfica como uma oportunidade para criar 

uma sociedade amiga do idoso em toda a Europa, onde todos os cidadãos, 

qualquer que seja a sua idade, possam desfrutar de direitos e 

oportunidades iguais e poderem contribuir para o bem-estar das suas 

comunidades. Cerca de 80% dos idosos são autónomos e apenas 20% 

necessitam de cuidados 

Durante 2016, a APRe! divulgou, através das suas plataformas de 

informação, todos os Comunicados, Notas de Imprensa e Newsletters que 

a AGE publicou e que nos chegaram.  

A APRe! tem consciência de haver realizado em 2016 a missão a que se 

propôs junto da AGE, cumprindo rigorosamente as posições assumidas pela 
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Direcção e em estrito cumprimento com as normas estatutárias e 

regulamentares que regem a nossa Associação. 

 

 

 

Objectivo 6. Promover a cidadania activa bem como acções que 

fomentem a cooperação entre jovens e idosos 

Actividades 

 

6.1 -  Estabelecer protocolos/parcerias com entidades nacionais  

Foram estabelecidos os seguintes protocolos: 

Teatro Nacional de S. João, no Porto 

ACE Teatro do Bolhão 

Espaço Arte e Utopias  

‘Adão Oculista’ 

 

6.2 - Organizar convívios, dinamizar eventos culturais  

“As caminhadas no Parque da Cidade” no Porto realizaram-se, semanal ou 

quinzenalmente, sempre que o tempo atmosférico o permitiu.  

 

O Núcleo da APRe! de Matosinhos organizou nas primeiras quintas-feiras do 

mês a “Comunidade de Leitores”, na Biblioteca Florbela Espanca. 

Pretendeu-se que o grupo trocasse opiniões e pontos de vista sobre os livros 

apresentados e escolhidos entre  todos e que fosse um espaço de partilha 

e de cumplicidades, aberto a todos aqueles que quiseram participar.  

 

O Núcleo da APRe! do Seixal marcou presença em todas as festas do 

concelho, excepto nas de Corroios. A Câmara Municipal do Seixal, bem 

como as várias Juntas de Freguesia (Seixal, Arrentela, Paio Pires, Fernão 

Ferro, Amora) apoiaram e ajudaram a divulgar a mensagem da APRe!. 

 

O Núcleo da APRe! de Oeiras e o Coro de Santo Amaro de Oeiras colaboram, 

uma vez por mês, em acções musicais onde os intervenientes desenvolvem 

a sua musicalidade, adquirem novos conhecimentos e têm um óptimo 

momento de lazer e interacção. 

 

O Núcleo da APRe! das Avenidas Novas participou nas reuniões quinzenais 

realizadas com o parceiro “Nosso Km2” no âmbito do projecto “Memórias 

para Todos / Memória das Avenidas” desenvolvido por investigadores do 

Instituto de História Contemporânea da FCSH da UNL. 

Participou também no “Festival da Ponte” realizado no Marcado do Rego em 

Lisboa numa organização da respectiva Junta de Freguesia. 
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O Núcleo de Lisboa Norte da APRe! participou no Mercado de Natal em 

Telheiras. 

Desenvolveu também acções de rua para divulgação da Associação e 

angariação de novos associados. 

O Núcleo da Amadora da APRe! participou na 11ª Milha Urbana da 

Falagueira JF da Falagueira; 

Participou também na Feira da Segurança e Saúde /JF das Águas Livres, no 

XI Festival Intercultural  - JF da Falagueira. 

 

O Núcleo do Seixal da APRe! realizou várias acções de divulgação da APRe! 

na rua, nos centros de saúde, no Hospital de Almada e nos mercados 

municipais do concelho do Seixal. 

Levou ainda a cabo 5 Acções de divulgação da APRe! com banca nas festas 

de Verão das freguesias do concelho do Seixal. 

 

16 de Janeiro - realizou-se um Concerto Solidário de Ano Novo, com o Coro 

APRe! de Coimbra & Ensemble Instrumental, sob a direcção da Maestrina 

Susana Teixeira, revertendo os donativos do concerto para o Centro Social 

de S. José na Igreja de S. José em Coimbra. 

 

4 de Fevereiro – Passeio histórico organizado pelo Núcleo APRe! do Porto 

subordinado ao tema “Homenagem aos Heróis da Revolta Republicana do 

31 de Janeiro de 1891, no Porto” 

 

11 e 17 de Fevereiro - realizou-se na sede da APRe! em Coimbra, uma 

OFICINA DE TEATRO com Ricardo Correia/Casa da Esquina. 

 

29 de Fevereiro – Visita guiada organizada pelo Núcleo APRe! do Porto à 

Biblioteca Pública Municipal do Porto subordinada ao tema “À Descoberta 

do Passado”. Nela foram analisados e devidamente explicados documentos 

que abarcam o período temporal desde o séc. IX até ao séc. XXI 

(manuscritos, jornais, azulejos, livros...) 

 

Fevereiro a Maio – Curso de Informática na sede da APRe! em Coimbra. 

25 de Abril – Os associados da APRe! participaram na manifestação do 25 

de Abril, em Lisboa e no Porto. 

 

15 de Abril e 4 de Maio - Passeio histórico organizado pelo Núcleo APRe! do 

Porto “Revisitar Lugares do Passado – antiga Judiaria de Monchique, que foi 

desde o antigo areal de Miragaia e a construção naval até à Alfândega Nova.  
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26 de Abril - Participação nas Comemorações do 25 Abril - Coro APRe! 

Coimbra em parceria com a AJA – “Exercício da Cidadania” no Conservatório 

de Música de Coimbra. 

29 Abril - Integrado nas Comemorações do 25 de Abril, realizou-se o 

espectáculo ‘EXERCÍCIO DE CIDADANIA – A CANTAR’ do Coro APRe! 

Coimbra, no Auditório da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de 

Coimbra. 

30 de Abril –em Braga realizou-se um almoço convívio para comemorar o 

25 de Abril com associados, familiares e amigos.  

 

6 de Maio- O Núcleo da APRe! de Coimbra, organizou um passeio cultural e 

gastronómico à Beira Serra. A Real Confraria do Maranho, com o apoio da 

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra proporcionou aos associados da 

APRe! uma visita aos pontos históricos e paisagísticos mais importantes da 

vila e concelho, fazendo jus aos sabores serranos através de diversas 

iguarias com especial destaque para os maranhos. Na visita à Biblioteca 

Municipal foi recebida a medalha de brazão do Município. 

Maio – Início da actividade do grupo de Teatro do Núcleo APRe! Coimbra. 

Maio/Junho - Participação do Núcleo APRe! na Feira Cultural de Coimbra 

em parceria com a Orquestra Clássica do Centro 

31 de Maio – em Castelo Branco - Apresentação livro “Corpo Aberto” do 

Associado Manuel Costa Alves – Cine Teatro Avenida 

 

4 de Junho - O Núcleo da APRe! de Castelo Branco, organizou um passeio 

de barco no Tejo Internacional  

 

11 de Junho - O Núcleo de Castelo Branco da APRe! participou numa 

concentração em Cáceres, em defesa do ambiente, ameaçado pela Central 

Nuclear de Almaraz.  

 

15 de Junho - Passeio histórico organizado pelo Núcleo APRe! do Porto 

visitando “O Vale do Rio Frio” onde estão o Jardim das Virtudes, o Horto 

das Virtudes, a Igreja de S.Pedro de Miragaia com o Museu de Arte Sacra, 

bem como as grandes intervenções operadas nesta área, ao longo dos 

séculos, destacando o papel de João de Almada no séc XVIII e José Marques 

Loureiro, no séc XIX. 

 

19 de Junho – em Leiria, sessão extraordinária de "Café com Livros", com 

a presença dos três membros da Direcção e co-autores do livro ”Os Sonhos 

Não Têm Rugas”. Tema do debate: O desafio do envelhecimento. 
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22 de Junho - realizou-se um passeio em terras de Arouca, aos Passadiços 

do Paiva organizado pela APRe! Norte, com a colaboração da APRe! Centro. 

 

29 de Junho – o Núcleo de Gaia da APRe! organizou uma visita à igreja, à 

cúpula, ao claustro e à sala do capítulo do Mosteiro da Serra do Pilar em 

Gaia, Património Mundial da Humanidade, para Associados, Familiares e 

Amigos. 

 

29 de Junho - Associados da APRe! integraram uma equipa com elementos 

de outras associações de Matosinhos que fizeram uma visita durante um 

dia à Assembleia da República a convite de uma deputada de Matosinhos. 

 

13 de Julho - Passeio histórico organizado pelo Núcleo APRe! do Porto ao 

Jardim Botânico, local de inspiração de Sophia de Mello Breyner na 

elaboração da sua obra “O Rapaz de Bronze”. 

 

21 de Julho -  Visita guiada  organizada pelo Núcleo APRe! do Porto à Galeria 

Porto Oriental onde estava patente a  exposição de Pintura “Outros Mundos” 

e à Casa Oficina de António Carneiro 

 

 2 de Setembro - Os três membros da Direcção e autores do livro “Os 

Sonhos Não têm Rugas” participaram, a convite do Sr. Presidente da 

República na Festa do Livro no Palácio de Belém. 

 

Setembro – O núcleo da APRe! de Braga realizou uma visita guiada à Citânia 

de Briteiros e à Casa Museu Martins Sarmento, no concelho de Guimarães  

 

1 de Outubro- Para comemorar o Dia Internacional das Pessoas Idosas, 

o Núcleo da APRe! de Coimbra aceitou o convite da ICreate para integrar o 

evento "Coimbra a Sonhar" 

Durante o dia houve lugar a diversas iniciativas (também para os netos), 

A APRe!  dinamizou o workshop subordinado ao tema "Combater o 

isolamento dos idosos em Portugal".  

 

19 de Outubro – Visita guiada pelo Núcleo APRe! do Porto à Casa da Prelada, 

na freguesia de Ramalde. O Palacete e toda a vasta área envolvente - 

pomar, jardins, fontes e o labirinto - foram projectados por Nicolau Nasoni 

em 1743. 

 

22 de Outubro - numa organização do Núcleo APRe! de Vila Nova de 

Famalicão em colaboração com Delegação da APRe! do Norte realizaram-

se, nesta vila, as comemorações do 4.º aniversário da reunião fundadora 
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da APRe!, tendo sido inaugurada a Sede da APRe!, num espaço cedido 

graciosamente pela Câmara Municipal. Esta inauguração contou com a 

presença do Senhor Vereador do Associativismo da Câmara Municipal de 

vila Nova de Famalicão, Dr. Mário Passos. 

Foi organizado um almoço de confraternização do 4º aniversário. 

O programa encerrou com uma visita guiada à Casa de Camilo Castelo 

Branco. 

 

11 de Novembro - o Núcleo APRe! de Coimbra em parceria com 

a Instituição Lar Graça de S.Filipe - Bencanta – Coimbra, organizou um 

magusto tradicional com a animação a cargo do grupo "Vivências" e alguns 

apontamentos musicais pelo grupo musical da Graça de S.Filipe e do Coro 

APRe! Coimbra.. 

 

25 de Novembro – realizou-se o Encontro de Associados e População 

Sénior”, em Lisboa, organizado pela Delegação de Lisboa da APRe! 

  

16 de Dezembro - visita guiada organizado pelo Núcleo APRe! do Porto à 

Exposição "Amadeu de Sousa Cardoso volta ao Porto 100 anos 

depois",  no  Museu Soares dos Reis.  

 

16 de Dezembro - participação de um grupo de associados da APRe! do 

Grande Porto num Jantar promovido e a convite da Junta de Freguesia de 

Matosinhos/Leça, com as associações culturais locais. 

 

 

Almoços/Jantares comemorativos do 4º aniversário da APRe! 

10 de Dezembro - em Lisboa. 

12 de Dezembro - em Aveiro 

14 de Dezembro -  em Coimbra 

15 de Dezembro – no Porto. 

 

- Ao longo do ano participação em campanhas / apelos da Delegação de 

Lisboa. Foram efectuados inúmeros contactos telefónicos com os 

associados, para proceder à cobrança de quotas e actualização de ficheiros. 

– Núcleos de Lisboa Norte, Avenidas Novas, Sintra, Benfica / S. Domingos 

de Benfica, Seixal, Cascais, Amadora 

 

Durante todo o ano, voluntariamente, os dinamizadores da Região 

mantiveram, por escala de serviço, a Delegação de Lisboa aberta aos 

associados duas vezes por semana. 
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6.3 – Organizar sessões /debate de sensibilização cívica e cultural 

 

2 de Março – Sessão sobre “Economia Social”, em Coimbra, com as 

intervenções de Rui Namorado e Maria do Carmo Estevinha 

 

30 de Março – Sessão sobre “Apresentação do Testamento vital”, em Braga, 

com a intervenção de Laura Ferreira dos Santos  

 

2 de Maio – Sessão sobre “Testamento Vital” no Porto, promovido pela 

Delegação Norte da APRe! e com a presença do Prof. Rui Nunes 

 

9 de Maio - Biblioteca Municipal de Gaia,  Colóquio/Debate sobre "Os 40 

anos da Constituição da República e os Direitos Sociais", promovido pelo 

Núcleo APRe! de Gaia 

 

11 de Maio-  Apresentação e lançamento do livro “Os Sonhos não têm 

Rugas”   em Lisboa,  por António-Pedro de Vasconcelos e com intervenções 

de José Pacheco Pereira e do Sr. Presidente da República, Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa 

 

20 de Maio - Conferência Nacional promovida pela APRe!, subordinada ao 

tema: “O FUTURO NÃO TEM IDADE“ 

 

 30 de Maio -  Apresentação do livro “Os Sonhos não têm Rugas” no Porto, 

por José Pacheco Pereira. 

 

13 de Junho - Apresentação do livro “Os Sonhos não têm Rugas” em 

Coimbra, pela Associada, Teresa Portugal e pela jornalista Mariana Oliveira. 

 

29 de Junho - Apresentação do Livro “Os Sonhos não têm Rugas” em 

Olhão. 

 

 

14 de Julho - Apresentação do livro “Os Sonhos não têm Rugas” em Castelo 

Branco, pelo Prof. José Pires. 

 

13 de Outubro -  Apresentação da Apre! e do livro “Os Sonhos Não Têm 

Rugas” em Alfândega da Fé. 

 

19 de Outubro – Lisboa – Colóquio subordinado ao tema “Um Orçamento 

para uma Sociedade Decente” com Eduardo Paz Ferreira, Francisco Louçã, 

Marco Capitão Ferreira e Andreia Teixeira 

 

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/05/como-foi-o-coloquiodebate-sobre-os-40.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/05/como-foi-o-coloquiodebate-sobre-os-40.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/05/como-foi-o-coloquiodebate-sobre-os-40.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/os-sonhos-nao-tem-rugas-apresentacao-e.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/os-sonhos-nao-tem-rugas-apresentacao-e.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/conferencia-nacional-promovida-pela.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/04/conferencia-nacional-promovida-pela.html
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22 de Outubro – Famalicão - Apresentação do Livro “Os Sonhos não têm 

Rugas” no auditório do Centro de Estudos Camilianos. 

 

24 de Outubro – Nisa - Apresentação da Apre! e do livro “Os Sonhos Não 

Têm Rugas”. 

 

2 de Novembro-  Pataias - Alcobaça – Apresentação do livro "Os Sonhos 

Não Têm Rugas” 

 

12 de Dezembro – Sessão da APRe! em Aveiro – Apresentação do Livro “Os 

Sonhos não têm Rugas”  

 

 

Nota: Nas sessões de apresentação do livro “Os Sonhos Não têm Rugas” foi 

feita a divulgação da missão e valores da APRe! na defesa dos direitos dos 

aposentados, pensionistas e reformados e, dos idosos em geral. 

 

 

6.4 – CONVITES  

 

9 de Abril - Acedendo ao convite da INCLU-RIA, Associação Humanitária de 

Esgueira, Aveiro, no passado sábado a Presidente da APRe! participou numa 

Conferência/Debate cujo tema foi: "Desigualdade, Pobreza e Políticas 

Públicas". 

 

 

28 de Abril - a convite do Diário de Notícias e da Companhia Real Vida 

Seguros, a Presidente da APRe! participou numa Conferência, em Lisboa, 

no Museu do Oriente, subordinada ao tema : "O Seguro de Vida na Vida 

Real - A Invalidez e a Reforma". 

 

1 de Outubro – A convite da Associação Portuguesa de Gerontologia, a 

Presidente da APRe! participou no Encontro de Estudantes de Gerontologia, 

em Aveiro.  

 

4 de Novembro – A convite do Município de Peniche, Rosário Gama, 

Ângela Dias da Silva e mais dois elementos do núcleo de Coimbra  

participaram activamente no “I Encontro Nacional Sobre as Politicas 

Municipais  para o Envelhecimento ”  
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6.5 - OUTRAS ACTIVIDADES 

 

Incrementar as relações com os media 

 

 A APRe! esteve presente em diversos meios de comunicação social, 

que pedem um depoimento à APRE! sempre que alguma notícia sobre os 

reformados acontece. 

 

A APRe! NAS TELEVISÕES 

 

23 de Janeiro – TVI 24 – Intervenção da Presidente da APRe! e da Directora 

Dores Ribeiro :  Na sequência de declarações do ministro do Trabalho, da 

Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, foi solicitado por 

órgãos de comunicação social a dois membros da Direcção da APRe!, 

Rosário Gama e Dores Ribeiro, que se pronunciassem sobre as alterações 

que o Governo pretende introduzir nas pensões antecipadas e sobre outros 

assuntos relacionados com pensionistas e reformados, designadamente a 

discordância da APRe! relativamente ao afastamento das pensões mínimas 

do salário mínimo, devido ao facto das pensões terem sido actualizadas em 

0,4% e o salário mínimo em 5%, à baixa da TSU, pronunciando-se ainda 

sobre outros assuntos relacionados com os pensionistas e aposentados. 

 

 

11 Fevereiro - na RTP3 -  Na sequência da intenção do Governo de 

proceder a alterações nas reformas antecipadas, o Vice Presidente da APRe! 

Fernando Martins, esteve na RTP3 onde se pronunciou sobre as 

desmesuradas penalizações previstas no actual regime de antecipação de 

reformas, bem como sobre o que se conhece do novo regime de Reformas 

Antecipadas e da importância da APRe! estar no Conselho Económico e 

Social, em representação dos reformados e pensionistas. 

 

29 de Março - Intervenção do Vice-presidente da APRe! no Discurso Directo 

da TVI24, a propósito do Relatório da APAV. Este relatório mostra o 

aumento de agressões, nomeadamente a idosos, por parte dos filhos. 

 

11 de Maio – Entrevista à Presidente da APRe! no Jornal das 22H00 da SIC 

Notícias sobre lançamento do livro “OS SONHOS NÃO TÊM RUGAS” e outros 

problemas que afectam os cidadãos mais velhos. 

 

24 de Junho - Os três autores do livro “OS SONHOS NÃO TÊM RUGAS”, 

simultâneamente membros da Direcção da APRe!, Maria do Rosário Gama, 

A. Betâmio de Almeida e Ângela Dias da Silva, estiveram no passado dia 

no programa da TVI “A Tarde é Sua” aonde, a pretexto do livro, falaram 
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das questões ligadas ao envelhecimento, da APRe!, da importância dos 

reformados manterem uma participação activa na sociedade. 

 

18 de Julho - Duas das autoras do livro “OS SONHOS NÃO TÊM RUGAS”, 

que são simultâneamente membros da Direcção da APRe!, Maria do Rosário 

Gama e Ângela Dias da Silva, estiveram no programa da manhã da RTP1 

“A Praça”, aonde a pretexto do livro falaram de questões ligadas ao 

envelhecimento, o abandono que muitos idosos sofrem, as privações 

materiais que sofrem devido às baixas reformas que recebem, em que 

muitas vezes têm que fazer opções entre comer ou comprar medicamentos, 

da importância da criação de comissões de protecção aos idosos em risco, 

a importância dos reformados manterem uma participação activa e 

reivindicativa na sociedade e, como não podia deixar de ser, também se 

falou da APRe!. 

 

Outras intervenções da Presidente da APRe!: 

 

6 de Junho – RTP Internacional 

1 de Setembro – Opinião Pública da SIC N 

12 de Setembro – RTP - a propósito da actualização do "Indexante de 

Apoios Sociais"  

15 de Setembro – RTP – participação no programa “Praça” 

23 de Setembro – Comentário na SIC sobre o factor de sustentabilidade e 

as carreiras longas. 

2 de Outubro – Entrevista para a RTP 3  

27 de Outubro – RTP – participação no programa “Praça” 

5 de Novembro – Noticias da TVI 24 

24 de Novembro - RTP – participação no programa “Praça” 

 

  

A APRe! NA IMPRENSA ESCRITA 

 

18 de Janeiro – Jornal de Notícias publicou um artigo da Presidente da APRe! 

sobre “ Os “Aumentos" das Pensões”. “Sendo a pensão o salário do 

aposentado, pensionista e reformado, por que não se aumenta, pelo menos, 

na mesma proporção?...” 

 

 

24 de Março – O Jornal I publicou um comunicado da Direcção da APRe!, 

com o título “APRe! quer participar na Comissão da ADSE dominada pelos 

privados” 

 

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/01/os-aumentos-das-pensoes_18.html
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8 de Abril - o Jornal I, dá grande destaque à APRe! através da presidente, 

com uma foto na capa e uma entrevista da página 22 à página 25. 

  

1 de Maio – Correio da Manhã – Publicação de uma entrevista à Presidente 

da APRe! publicada no Suplemento “Domingo” 

 

14 de Maio – Público – Artigo com o título APRe! diz que alterações nas 

tabelas da ADSE são "um abuso" 
20 Maio – Notícia no Jornal de Negócios 

 

21 de Maio - Artigo publicado no jornal Sol  

 

23 de Setembro – Jornal SOL com o título “Pensionistas satisfeitos com 

proposta de revisão de regime de reformas antecipadas” 

 

Outubro – Comunicado à imprensa - A Direcção da APRe!, congratula-se 

com a aprovação do Projecto de Lei apresentado pelo CDS e aprovado com 

os votos do PSD, BE e PAN, o que implica que haja dois representantes dos 

aposentados, reformados e pensionistas no Conselho Económico e Social.  

 

10 de Novembro – Comunicado à imprensa com o título “Associação critica 

ausência de reformados em grupo de trabalho sobre envelhecimento” 

A Associação de Pensionistas e Reformados (APRe!) criticou hoje, em 

Coimbra, a ausência de reformados no grupo de trabalho interministerial 

que vai apresentar uma proposta de estratégia nacional para o 

envelhecimento ativo e saudável. 

 

 

26 de Dezembro – Jornal de Notícias – publicou um artigo da Presidente da 

APRe! com o título “Afinal o Idadismo Existe”, a propósito da discriminação 

dos idosos (a partir dos 65 anos) relativamente à formação para revalidar 

a carta de condução e à entrada de cônjuges para a ADSE desde que 

tenham idade inferior a 65 anos. 

 

 

A APRe! NA RÁDIO 

 

15 de Junho -  Rádio Sim : no programa "Olha Que Dois" falou-se  sobre o 

desafio do envelhecimento e para isso a Mariana Marques Vidal e o Carlos 

Coutinho convidaram os autores do livro "Os sonhos não têm rugas". 

 

- A Rádio Local “Voz do Marão” convidou o núcleo da APRe! de Vila Real a 

fazer um Programa de Rádio a emitir uma vez por mês (sendo repetido ao 

http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/05/apre-diz-que-alteracoes-nas-tabelas-da.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/05/apre-diz-que-alteracoes-nas-tabelas-da.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/09/pensionistas-satisfeitos-com-proposta.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/09/pensionistas-satisfeitos-com-proposta.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/11/associacao-critica-ausencia-de.html
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/2016/11/associacao-critica-ausencia-de.html
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domingo), logo que aquela Rádio esteja a funcionar em pleno nas novas 

instalações. Houve reuniões de preparação; 

  

- As rádios Antena 1, TSF, M80, Renascença, contactam com frequência a 

APRe! para se pronunciar sobre temas relacionados com os idosos. 

 

Periodicamente a Presidente da APRe! colabora no programa “Alvorada” 

da Rádio Universidade de Coimbra. 
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III- CONTAS 

 

1. Execução Orçamental 
 

O documento tem como objetivo apresentar uma análise das contas da 

APRe!. 

Esta análise abrange os recebimentos e os pagamentos correntes que estão 
em correspondência com a atividade desenvolvida. 

Da análise feita, pode-se concluir do bom desempenho da execução 

orçamental durante o ano de 2016. 

Com efeito, os desvios são favoráveis na quase totalidade das rubricas.  

Em síntese, é de referir que, no exercício de 2016, os recebimentos foram 

superiores aos pagamentos em 7.118,18€. 

Este valor, somado ao saldo do ano anterior (2015-38.651,50), transfere 
para 2017 um saldo positivo de 45.769,68€ 

 

 

 
 
     O Tesoureiro 

________________ 

(Américo Correia) 

 

46.000,00 €

48.000,00 €

50.000,00 €

52.000,00 €

54.000,00 €

56.000,00 €

58.000,00 €

53.000,00 € 53.000,00 €

57.930,55 €

50.812,37 €

Recebimentos                         Pagamentos

Análise de Execução Orçamental 2016

Orçamentado

Realizado
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PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS 

 
 

 

 

             
 

 

         A Presidente 
 

O Tesoureiro   O Contabilista 
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PATRIMÓNIO FIXO 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? 16,90 € 

?

? Chapeleiro Lisboa 29,90 € 

?

?

?

?

? 85,49 €

?

? varoes p/bandeiras 17,98 €

? Porta chapeus 14,95 €

?

Estantes 12,15 €                                                                                                        

Mapa de Património fixo 2016

Património 

Descrição

Anos Anteriores 

Equipamento informático c/ software 1.540,00 €                                                                                                  

Estantes 88,15 €                                                                                                        

Notebook 420,00 €                                                                                                     

Disco externo 44,90 €                                                                                                        

Sofá/Estantes 373,56 €                                                                                                     

Projetor 239,99 €                                                                                                     

Megafone 160,70 €                                                                                                     

Sistema de som 541,70 €                                                                                                     

Disco externo 85,00 €                                                                                                        

Mobiliário Lisboa 529,62 €                                                                                                     

Móveis Sede 50,00 €                                                                                                        

Rato wireless 14,99 €                                                                                                        

Sub-Total 4.085,77 €                                                                                                  

Ano Corrente

Computador Portátil+impressora (Lisboa) 499,99 €                                                                                                     

Computador Portátil+impressora (Porto) 499,99 €                                                                                                     

Rato wireless

Mesa multifunçoes 44,98 €                                                                                                        

2 Bandeiras APRE (sede) 159,90 €                                                                                                     

1 Bandeira Apre (Delegação Porto) 79,95 €

1 disco externo Algarve 54,99 €

1 disco externo

bases p/mastros bandeiras 107,17 €

Sub-Total 1.627,18 €                                                                                                  

TOTAL 5.712,95 €                                                                                                  
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DIREITOS E COMPROMISSOS FUTUROS 

 

 
 

Valor

Quotas 51.000,00 €

Subsidios

Rendas

Outros 18,90 €

→

→

→

→

51.018,90 €    

Valor

Empréstimos

Associados

Fornecedores

Locadoras

Estado - TSU 176,49 € jan-17

Outros 2,10 €                2017

→

→

→

→

→

→

178,59 €        

O Tesoureiro O Contabilista

Processado por computador  Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março

2016                     Mapa de Direitos e Compromissos Futuros 

Direitos

Descrição     Ano previsto para recebimento

Direitos

2017

2017

Total

Compromissos

Descrição     Ano previsto para pagamento

Compromissos

Total

unidade monetária euro

A Presidente
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IV - NOTA FINAL  
         O Relatório de Actividades e Contas foi aprovado pela Direcção em 

reunião do dia 2 de Março de 2017. 

Acreditamos que muitas mais actividades foram realizadas apesar de não 

terem sido comunicadas à Direcção.  

A diversidade de sessões realizadas, bem como a diversidade e qualidade 

de palestrantes, é um dos princípios que têm norteado a actuação da APRe!  

O conjunto de actividades culturais e de convívio tem permitido alicerçar 

laços potenciadores de uma maior cumplicidade nas lutas que há que 

travar.  

Passado um período crítico mas de pleno sucesso de formação da APRe! sob 

a pressão de uma política negativa e desfavorável para os reformados, 

incluindo cortes efectivos nas pensões e outras ameaças de mais cortes, a 

APRe! mantém uma dinâmica de defesa dos interesses e direitos dos 

associados e dos idosos. Assim tem sido a actuação da Direcção junto dos 

órgãos governamentais e diversos agentes políticos e institucionais, bem 

como a presença assídua em órgãos de comunicação social de âmbito 

nacional. É de realçar o impacto nacional e institucional de alguns eventos 

organizados pela APRe! e constantes deste Relatório.  

Gostaríamos de ter feito mais e melhor mas devido a diversos factores 

(disponibilidade, motivação, empenho, criatividade...) não conseguimos 

mais, mas o esforço de alguns foi permanente para manter viva a 

Associação, criada para defesa dos Direitos dos Aposentados, Pensionistas 

e Reformados. Continuamos, no entanto, com fortes motivos para 

reivindicar e garantimos o nosso empenho na luta que nunca termina. 

Agradecemos a todos os Associados da APRe! que permitiram e 

colaboraram na realização das actividades descritas neste Relatório. 

A APRe! está viva! Viva a APRe! 

 

A Direcção 

 

Maria do Rosário Gama           Fernando Martins 

 

 
Américo Correia       Verter Gomes 

 

 

Betâmio Almeida                                     Elisabete Moreira  

 

 

Ângela Dias da Silva                                             Vítor Ferreira 
 

 

Manuel Carvalhosa 
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V – ANEXOS 

 
 
 

ESTATÍSTICA 
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