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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Actividades e 
Contas do Exercício de 2020 

 

1-INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao estatuído no artigo 11.º, alínea c) dos Estatutos da APRe!, e no 
artigo 21º, Alínea c) do Regulamento Interno da Associação, a Direcção da APRe! 
apresentou, em Março de 2021, o Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2020.  

E compete agora ao Conselho Fiscal, em conformidade com artigo 13º dos Estatutos e o 
artigo 30º, alínea a) do Regulamento Interno, proceder à sua análise e emitir o respectivo 
parecer. 

2-ANÁLISE DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

O Relatório de Actividades em 2020 apresentado pela Direcção da APRe! descreve com 
detalhe a actividade da Associação durante o ano prosseguindo a estratégia e objectivos 
delineados no respectivo Plano de Actividades. Como se sabe e é referido na Introdução, o 
Relatório contempla o trabalho desenvolvido pela anterior Direcção até Março, e o trabalho 
que foi da responsabilidade da actual Direcção nos meses seguintes até ao final do ano de 
2020.  
 
Constata-se que, e tal como descrito no Plano de Actividades, a Direcção da APRe!  
orientou a sua acção visando assegurar os direitos essenciais dos reformados na perspectiva 
de um envelhecimento activo, saudável e inserido em dignidade na sociedade de que são 
parte integrante, apesar de todas as contingências e dificuldades decorrentes da pandemia 
provocada pela covid19.  
 
Tendo em vista o reforço da notoriedade do seu papel junto dos associados e da sociedade 
em geral, a APRe! manteve os seus meios de Comunicação, tanto no mundo digital (Portal, 
Facebook, Blogue), como através do boletim “Notícias APRe!” e ainda da frequente 
comunicação interna, nomeadamente através de notas intercalares a que chamou “Breves”.  
 
Regista-se o esforço desenvolvido pela Direcção para manter um adequado nível de 
intervenção na Rádio, Televisão e Imprensa, apesar de todas as dificuldades, tendo em 
conta a importância da comunicação social para dar relevância e percepção das actividades 
e acções desenvolvidas. 
 
Entende-se que a descrição dos objectivos prosseguidos e a forma como se desenvolveu a 
actividade ao longo do ano é esclarecedora do empenhamento tendo em vista a defesa dos 
direitos dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, salientando-se, nomeadamente, os  
aspectos que a seguir se relevam:  
 



 

                                                                                             
 

1) O esforço permanente de presença e visibilidade nos meios de comunicação social, 
assegurada e mantida através da presença em espaços de grande audiência nos 
canais de radiotelevisão generalistas e em frequentes solicitações de opinião da 
APRe! sobre temas relacionados com os Apesentados, Pensionistas e Reformados, 
nomeadamente de questões relacionadas com a pandemia covid19, sem descurar 
todos os outros temas. 
 

2) Intervenção junto dos poderes políticos nos planos Central, Presidência da 
República e Governo, do poder Autárquico a nível Regional, assim como junto dos 
partidos políticos com assento na Assembleia da República, tanto no sentido do 
combate à discriminação etária, como da defesa dos direitos e interesses dos seus 
representados.  

 

3) Participação em Conselhos Consultivos e de Gestão em entidades que intervêm em 
áreas importantes para os Associados e equiparados: no Conselho Consultivo do 
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, no CES – Conselho Económico 
e Social, no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. Salienta-se neste campo a 
concretização da inclusão da APRe! nas reuniões do Infarmed para 
acompanhamento da evolução da pandemia e do apoio aos idosos, com especial 
relevância dos acolhidos em lares e outros centros residenciais. 

 
4) No contexto difícil da pandemia, merece especial destaque a organização da 

Conferência Nacional “Da Pandemia à Inclusão”, para combater a segregação dos 
mais velhos.  

 
5) Merece especial destaque o trabalho das Delegações e Núcleos, com a organização 

de sessões de debate, de actividades culturais e de relevante esforço de afirmação da 
Associação, num contexto extremamente difícil e de impossibilidade de contactos 
pessoais e de grupo. 

 
6) Digno de registo o esforço desenvolvido no plano externo à Associação, com a 

manutenção do diálogo com outras organizações de “seniores” e a cooperação com 
plataformas nacionais e internacionais da mesma área de interesses. Saliente-se 
neste campo, a participação qualificada de elementos da Direcção da APRe!, nos 
órgãos sociais da “AGE-Platform Europe”, os contactos com o Grupo de Trabalho 
Aberto para o Envelhecimento da ONU - OEWEGA, e o Conselho Económico e 
Social das Nações Unidas – ECOSOC. 

 
7) Destaque final para o esforço de superação das dificuldades de trabalho, tanto da 

Direcção como dos Núcleos, decorrentes do confinamento compulsivo, que 
permitiu manter a vitalidade da Associação e prepará-la para a indispensável retoma 
pós-pandemia. 

 

 



                                                               

3-ANÁLISE DAS CONTAS 

1) Comparação com o Orçamento de 2020 
 
Não obstante o aumento da quota anual para EUR 15,00 aprovado na AG de 28 de 
Novembro de 2019, a receita total em 2020 ficou cerca de 25% abaixo do valor 
orçamentado para o exercício em análise. Salienta-se a recuperação conseguida de 
quotizações em atraso, que, no entanto, ficou abaixo das previsões. Por outro lado, não foi 
possível conseguir um aumento significativo de inscrições de novos associados, dadas as 
conhecidas dificuldades que actualmente se fazem sentir em todo o movimento associativo, 
a que acresce as dificuldades adicionais colocadas por uma pandemia que interrompeu de 
forma abrupta toda a actividade social. 
 
De igual modo, a despesa total situou-se cerca de 27% abaixo da despesa orçamentada. Se 
as despesas fixas (Pessoal, Seguros, Rendas, Comunicações) se mantiveram próximas, 
embora abaixo, dos valores orçamentados, já as despesas variáveis com a actividade 
(Manutenção, Água, electricidade e gás, Representação e deslocações, Material de 
escritório, Higiene segurança e conforto,  e o grupo das Despesas especificas das 
actividades e Outras), bem como a Aquisição de equipamentos, se situaram abaixo do 
orçamento, devido às medidas de contenção tomadas pela Direcção e à diminuição das 
actividades presenciais imposta pela pandemia.  
 

2) Comparação com o Exercício de 2019 
 

O aspecto essencial a referir na comparação com o Exercício de 2019 é a inversão da 
tendência da redução de receitas que se verificava desde 2015. Com efeito, em 2020 a 
receita total aumentou 9,47% em relação ao ano anterior, devido ao crescimento de 17,22% 
na receita de quotizações. Este aumento da receita resulta principalmente do aumento do 
valor da quota anual anteriormente referido, de EUR 12 para EUR 15, e ainda da 
recuperação de quotas em atraso e das novas inscrições de associados. Assinale-se, no 
entanto, que, em 2020, ainda se verificou alguma erosão do número de associados com as 
quotas em dia, embora menor que as ocorridas nos exercícios de 2016, 2017 e 2019. 
 
Relativamente à despesa total, a mesma foi inferior em 9,1% ao total da despesa do 
Exercício de 2019. Com excepção dos Gastos com Pessoal, Material de Escritório (de valor 
residual), Despesas Específicas das Actividades e Outras Despesas, todas as rubricas 
apresentam grandes reduções da despesa em relação a 2019, nomeadamente na rubrica 
Representação e Deslocações, em que o gasto foi apenas de cerca de um terço do valor 
despendido em 2019. Ou seja, as despesas de Representação e Deslocações baixaram   
de cerca de 6 mil Euros em 2019, para dois mil Euros em 2020. Quanto às rubricas 
Despesas Específicas das Actividades e Outras Despesas, o aumento verificado é devido 
principalmente à realização da Conferência Nacional “Da Pandemia à Inclusão” e à sua 
difusão por meios digitais, a qual muito contribuiu para o impacto que este evento teve 
junto dos associados e também no espaço público. 
 
Em síntese, importa sublinhar o saldo positivo de EUR 509,54 com que encerrou o 
Exercício de 2020, situação que não acontecia desde o Exercício de 2017. 
 



 

                                                                                 
 
Por fim, não poderemos deixar de referir que o acompanhamento e análise das Contas 
durante o ano contou sempre com a disponibilidade da Direcção, particularmente do 
Tesoureiro, para facultar ao Conselho Fiscal os elementos solicitados e requeridos.  
Devido à situação sanitária vivida ao longo do ano, o Conselho Fiscal realizou apenas uma 
reunião presencial, na nossa sede em Coimbra, com a Presidente da Direcção, o Tesoureiro 
e a contabilista, complementada com diversos contactos ao longo do ano, tendo-se 
verificado a adequada organização e contabilização das contas da APRe!. 

 

4-PARECER 

Assim, e tendo confirmado que as actividades desenvolvidas no exercício em análise 
respeitaram não só o Plano de Actividades para 2020, ainda proposto pela anterior Direcção 
e aprovado na AG de 28 de Novembro de 2019, como também o Programa de Acção com 
que a Lista A se apresentou à eleição para os Corpos Sociais da APRe! realizada em 28 de 
Fevereiro de 2020, e na qual a referida Lista foi eleita, o Conselho Fiscal propõe a esta 
Assembleia Geral: 

 Que aprove o Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2020 apresentado 
pela Direcção; 

 Que também aprove um voto de louvor à Direcção, pela elevada dedicação, zelo e 
competência com que desempenhou as suas funções neste período tão atípico e 
complicado da vida da nossa Associação. 

 

Coimbra, 26 de Maio de 2021 

 

                                                          O Conselho Fiscal 

 

    O Presidente                                O Secretário                                   O Secretário 

                                             

   José Bom                                       Rolando Rodrigues                         Manuel Laurestim 

 

  


