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Introdução 
 
A presente proposta de orçamento assenta numa avaliação quantificada do Plano de Actividades a desenvolver pela Associação para o ano de 
2014. 
O Plano de Actividades proposto pela direcção prevê uma atenção prioritária em três vectores da sua acção:  
 
- Crescimento, Consolidação e Reivindicação.  
 
O desenvolvimento de uma campanha de consolidação do actual corpo social, de angariação do novos associados e de recuperação de receitas 
não arrecadadas, resultantes do atraso no pagamento de quotas, são as iniciativas que poderão concorrer, por parte das receitas, para solver os 
compromissos do planeado crescimento. Esses compromissos comportam uma maior abrangência territorial da nossa influência, a cooperação 
internacional e a intensificação da acção reivindicativa junto dos órgãos do poder, dos tribunais e das instâncias europeias. 
 
Receitas 
 
A previsão das receitas, construída basicamente na arrecadação das quotas dos associados, é ponderada com uma grande margem de segurança, 
tendo em atenção a actual situação financeira das famílias portuguesas. 
 



Despesas 
 
O enfoque das despesas orçamentadas incide numa perspectiva do aumento da influência e da expansão territorial da Associação. Os encargos 
estimados com deslocações pelo país e estrangeiro e os custos estimados para o equipamento e para a instalação de novas Delegações Regionais, 
são disso reflexo.     
 
Conclusão 
 
A intensificação da acção reivindicativa, uma maior aproximação aos cidadãos aposentados, pensionistas e reformados, a formação de uma 
consciência política que respeite os direitos de todos aqueles que ajudaram a construir, durante a sua vida activa, um Portugal mais justo, livre e 
democrático, são missões que APRe! assume. 
O orçamento proposto pretende responder a estes desafios. 
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              ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O ANO DE 2014 

              RECEITAS DESPESAS 
Receitas Correntes   Gastos Correntes   
- Jóias de inscrição de associados 5 500,00 - Gastos com pessoal   
- Quotas de associados 53 000,00    - Remunerações 6 000,00 
Receitas Extraordinárias      - Subsídios de Férias e Natal 1 000,00 
- Donativos 500,00    - Subsídio de refeição 1 240,00 



- Angariação de fundos 5 000,00    - Contribuições para a Segurança Social 1 560,00 
       - Formação 700,00 
    - Aquisição de bens e serviços   
       - Rendas e consumos de água, gás e electricidade 8 000,00 
       - Comunicações 2 000,00 
       - Deslocações e estadias 15 000,00 
       - Materiais promocionais 10 000,00 
       - Seguros 1 000,00 
       - Consumíveis de escritório 1 500,00 
       -Bens de equipamento 10 000,00 
       - Instalações 6 000,00 
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL 64 000,00 TOTAL 64 000,00 

               
A Presidente da MAG 
Maria Eduarda Neves 


