
 

APRe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro de 2015 



APRe! 
 

____________________ 
Plano de Actividades 2016 

 
2 

I. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

 Um Plano de actividades é, simultaneamente, um guião de acção e um 

compromisso da Direcção com os Associados. A elaboração do presente Plano de 

Actividades para 2016 tem esta responsabilidade. Como guião de acção tem como 

objectivo potenciar de um modo exequível e eficaz as iniciativas da Direcção por 

forma a cumprir cabalmente as suas funções no desenvolvimento da APRe! de 

acordo com os respectivos Estatutos. Como compromisso procura não se afastar 

das orientações estratégicas gerais definidas anteriormente pela actual 

Direcção da APRe. 

 Nas duas vertentes referidas, a elaboração do Plano teve em conta um 

quadro geral de referência e a previsão de acontecimentos relevantes no ano de 

2016. 

 O quadro de referência estratégica é o Programa apresentado às eleições 

em 2014 o qual é o compromisso geral estabelecido com os Associados. Nesse 

documento foram definidas três grandes orientações estratégicas: 

 1. Consolidação da APRe no sentido da defesa de direitos sociais dos 

aposentados, pensionistas e reformados. 

 2. Diálogo com Organizações internacionais. 

 3. Defesa dos valores da cidadania e da solidariedade. 

Estas são as grandes orientações estratégicas que a Direcção pretende 

materializar em acções concretas no respectivo período de mandato, de acordo 

com os recursos e a oportunidade em cada ano. Neste domínio, a Direcção 

pretende encetar um caminho de consolidação e de sustentação da organização 

da APRe! e num apoio qualificado aos seniores do nosso país e na defesa de um 

Estado Social reforçado. 

 Nesta conformidade, as actividades programadas no Plano de Actividades 

para 2016, tendo em conta a experiência adquirida e a análise da situação actual,  
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agrupam-se nos seguintes três vectores: 

 V1- Consolidar a APRe! 

Com os seguintes objectivos gerais: a)a defesa dos direitos dos aposentados, 

pensionistas e reformados junto dos órgãos do poder e dos tribunais; b) 

fomentar massa crítica, visibilidade e capacidade de mobilização e de 

intervenção na Sociedade Civil; c) desenvolver a organização interna da APRe! 

para melhor servir os associados; e d) cooperação com outras organizações por 

forma a aumentar a eficácia das acções da APRe! 

 V2- Internacionalizar a APRe! 

Com o seguinte objectivo geral: promover a cooperação com entidades 

internacionais, nomeadamente organizações europeias envolvidas na defesa da 

qualidade de vida dos idosos. 

 V3- Consolidar os valores da cidadania e da solidariedade 

Com o seguinte objectivo geral: promover a cidadania activa bem como acções 

que fomentem a cooperação intergeracional.  

 A realidade e o contexto político nacional não se coadunam com uma 

programação planeada e rígida. Cada novo ano apresenta-se com particularidades, 

possibilidades e ameaças diferentes. É por isso que o Plano tem que incluir o 

resultado de uma previsão de acontecimentos potencialmente relevantes para a 

vida dos associados. 

 Todos não seremos muitos para as tarefas que nos aguardam. Os nossos 

recursos e a nossa organização devem ser mobilizados para atender ao objectivo 

imediato de continuação da defesa da nossa causa no domínio político e aos 

objectivos a médio prazo de defesa e promoção da qualidade de vida dos nossos 

compatriotas.   

 Em conclusão, o Plano de Actividades para 2016 pretende ser um 

instrumento inovador na dinamização da actuação cívica que tem vindo a ser 

desenvolvida com eficácia pela APRe!. 
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II. PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2016 

 

A  - Defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e reformados junto dos 
órgãos do poder e dos agentes políticos 

 

Descrição Calendarização Responsável 

1 – Contactar 
responsáveis políticos  

Entregar aos novos 
responsáveis políticos o 
caderno reivindicativo 

Jan- Dez Direcção 

2. Dar continuidade 
aos contactos e 
colaboração com  
Poder Local 

Sensibilizar os órgãos do 
poder local para a 
problemática dos seniores 

• Participar nos CLAs 
• Incentivar a criação 

nas comissões dos 
idosos 

• Sensibilizar para a 
criação das cidades 
amigas dos idosos 

Jan-Dez 
Direcção/ 

Delegações/ 
Núcleos 

3. Dar continuidade às 
acções para integrar a 
APRe! no CES 
 

Promover reuniões com os 
Grupos Parlamentares e com 
o Presidente do Conselho 
Económico e Social 

Jan- Julho Direcção 

4. Participar em 
Conselhos Consultivos 

Desenvolver acções para 
participar nos CC da CGA, 
ISS, IGFSS, IGFCSS 

Jan- Julho Direcção 

5. Continuar  acções 
contra a Contribuição 
Extraordinária de 
Solidariedade, 
nomeadamente as que 
ainda se mantém 

Reunião com o Ministro da 
pasta 

Jan- Julho Direcção 
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B - Fomentar massa crítica 

 
 
 
 
 

Descrição Calendarização Responsável 

1. Realizar uma 
conferência  

Acções conducentes à realização  da 
conferência 

Jan - Junho 
Direcção/ 

Delegações/Nú
cleos 

2. Consolidar a 
actividade  dos 
grupos de trabalho de 
apoio à Direcção nas 
seguintes áreas: 

  

 

2.1 Grupo da 
Comunicação 
 

Articular formas de comunicação 
internas. Coordenar a comunicação a 
nível nacional. Produzir e por em 
execução o código de boas práticas 
das estruturas da APRe!. Articular 
formas de comunicação externa 
(cartaz nacional, flyer, caderno 
reivindicativo) 

Jan-Dez Direcção 

2.2 Grupo do 
Observatório para as 
questões do 
Envelhecimento 
 

Criar informação periódica sobre 
dados estatísticos do 
Envelhecimento Activo. Compilar 
sinopses de livros publicados e lidos 
pelos membros do Grupo de 
Trabalho. Estudar e apresentar 
proposta de Estatuto de Idoso. 
Completar o glossário. 

Jan-Dez Direcção 

2.3 Grupo da 
Segurança Social 
 

Elaborar documentos de apoio  e 
desenvolver acções de informação ou 
reflexão sobre temáticas de 
protecção social, e em especial 
quanto às políticas sociais relativas a 
pessoas idosas. 

Jan-Dez Direcção 

2.4 Consolidar o 
Gabinete  de Apoio ao 
associado 
 

Encaminhar os associados tendo em 
conta os assuntos concretos , 
mediante as respostas institucionais 
existentes. Inventariar as questões 
colocadas para análise e posterior 
intervenção global da APRe! 

Jan-Dez Direcção 

3.  Lançamento do 
livro da APRe!  

Acções de apresentação em Lx, 
Porto , Coimbra e outros locais 

Março- Abril Direcção 
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C  - Desenvolver a organização interna da APRe! 

 
 
 
 
 

Descrição Calendarização Responsável 

	1.	Organizar campanhas 
de angariação de 
associados. 

Promover acções permanentes de 
angariação de associados 

Jan-Dezembro 
Direcção/ 

Delegações/ 
Núcleos 

2. Promover a criação de 
mais Delegações e Núcleo  

Contactar associados 
desenquadrados das estruturas 

locais 
Jan-Dez Direcção 

 3. Actualizar o ficheiro 
de associações de 
reformados  

 Jan-Dez Direcção 

4. Definir modelos de 
códigos de  boas práticas 
comuns a todas as 
estruturas da APRe! 

Promover e articular  a 
elaboração de códigos de boas 

práticas das estruturas 
Jan-Dez 

Direcção/ 
Delegações 

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

Contactar fornecedores para  
selecção da melhor oferta 

Jan-Dez Direcção 

6. Optimizar a interacção 
bilateral ou multilateral 
entre a Direcção Nacional 
e as Delegações 

Fomentar reuniões de interacção 

Jan-Dez 
Direcção/ 

Delegações 
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D - Cooperação política com outras organizações 

 
 
 
 
 

Descrição Calendarização Responsável 

1. Fomentar laços de 
cooperação com outras 
organizações de 
reformados 

Contactar associações de 
reformados, dar a conhecer a 
alteração dos estatutos  e 
convidá-los a integrar a APRe! 

Jan-Dez Direcção 

 
 
 
 
 
 
 

E - Cooperação política com Entidades Internacionais 

 
 
 
 
 

Descrição Calendarização Responsável 

1. Consolidar  o Grupo de 
Trabalho das Relações 
Internacionais 

Participar nas reuniões 
internacionais e promover 
relações com o Parlamento 
Europeu. 

Jan-Dez Direcção 
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F- Promover a cidadania activa bem como acções que fomentem a cooperação 
entre jovens e idosos 

 
 
 
 
 

Descrição Calendarização Responsável 

1.  Estabelecer 
protocolos/parcerias com  
diversas entidades locais 

Estabelecer protocolos que não 
colidam com os protocolos nacionais 

Jan-Dez 
Direcção/ 

Delegações/ 
Núcleos 

2. Organizar convívios, 
dinamizar eventos culturais 

Acções a desenvolver pelos Núcleos Jan-Dez 
Direcção/ 

Delegações/ 
Núcleos 

3.  Organizar 
sessões/debates de 
sensibilização cívica e 
cultural. 

Acções a desenvolver localmente Jan-Dez 
Direcção/ 

Delegações/ 
Núcleos 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         A Direcção 
 
 


