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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Actividades e 
Contas do Exercício de 2021 

 

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 Direção da APRe! 
apresentou, em 8 de Março corrente, o Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 
2021.  

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 apreciação e emitir o 
respectivo parecer. 

2-SOBRE O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

O Relatório de Actividades de 2021 apresentado pela Direcção descreve em pormenor a 
actividade da Associação durante o ano, em cumprimento da estratégia e dos objectivos 
delineados no respectivo Plano de Actividades, subordinados à finalidade da APRe!: a 
defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e reformados.  
 
Pelo segundo ano consecutivo, essa actividade foi fortemente condicionada pela grave crise 
pandémica do Covid-19 que ainda vivemos, e que mais uma vez obrigou a que os contactos 
presenciais se reduzissem ao mínimo, tanto a nível do conjunto da Associação como a nível 
local - Delegações e Núcleos.  
 
Constata-se que, e tal como descrito no Plano de Actividades, a Direcção da APRe!  
orientou a sua acção visando assegurar os direitos dos reformados a 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. 
 
Tal como é referido nas Notas Prévias do Relatório de Actividades de 2021, houve um salto 
qualitativo na área da comunicação com os associados. As Noticias mensais, as Breves, o 
novo Portal da Associação, as Vídeo conferencias mensais, o novo canal da APRe! no 
YouTube, as páginas “Institucional” e “Grupo dos Associados” no Facebook, constituem 
instrumentos importantes de comunicação e de envolvimento dos associados e demonstram 
o sucesso da APRe! na utilização das redes e plataformas digitais para superar os obstáculos 
à comunicação presencial. 
 



                                                                                                                     
 
 
Regista-se o esforço desenvolvido pela Direcção para continuar a manter um elevado nível 
de intervenção na Imprensa, na Rádio e na Televisão, que não tem paralelo nas restantes 
organizações de reformados a nível nacional, e da qual resulta uma elevada notoriedade 
social da APRe! e da sua mensagem de defesa dos direitos de todos os aposentados, 
pensionistas e reformados portugueses.  
 
Nas actuais circunstâncias conseguiu-se também um nível adequado de contactos com o 
poder politico aos diversos níveis, tenho a APRe! apresentado contributos para o Estatuto 
do Cuidador Informal, para o Plano de Recuperação e Resiliência, e desenvolvido as demais 
acções indicadas no Relatório de Actividades e Contas, num ano politicamente difícil, em 
que toda a atenção dos agentes políticos se concentrou na pandemia e nos problemas dela 
decorrentes, e que no final, além das previstas eleições autárquicas, ainda ficou marcado 
pela inesperada crise politica que conduziu à dissolução do Parlamento e à consequente 
marcação de eleições antecipadas. 
 
Foram também relevantes as participações de representantes da APRe! em organizações 
nacionais e internacionais: no CES-Conselho Económico e Social, no Conselho Consultivo 
do Instituto de Gestão financeira da Segurança Social, no Conselho Geral e de Supervisão 
da ADSE, e na AGE Platform Europe, no Conselho Económico e Social das Nações Unidas  
e ainda no Grupo de Trabalho Aberto sobre o Envelhecimento, também das Nações Unidas, 
além de outras intervenções e contributos para a elaboração de alguns documentos 
internacionais. 
 
Merece ainda especial destaque o trabalho desenvolvido pelos Núcleos e Delegações, com a 
organização de sessões em vídeo conferencia, de actividades culturais, e com a continuação 
do esforço de afirmação da Associação a nível local, num difícil contexto de limitação e de 
impossibilidade de contactos pessoais e de grupo. 

 

3-SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 

Em conformidade com as competências que lhe estão atribuídas, o Conselho Fiscal 
acompanhou ao longo do ano de 2021 a actividade da Associação e as suas contas, tendo 
examinado regularmente os documentos entregues pela Direcção, e nomeadamente: 
 - os balancetes trimestrais da contabilidade; 
 - os extractos bancários; 
 - os mapas de prestação de contas do Exercício (Mapa de Pagamentos e Recebimentos,   
Mapa do Património Fixo e Intangível e Mapa de Direitos e Compromissos Futuros); 
 - o mapa dos cálculos auxiliares relativos ao encerramento anual das contas. 
 
além de outra documentação.  
 
Dos exames efectuados concluímos a exactidão e conformidade dos mapas financeiros 
reportados a 31 de Dezembro de 2021, incluídos no Relatório de Actividades e Contas da 
APRe! elaborados pela Direcção. 
 
 



 
Dada a situação pandémica vivida ao longo do ano, o Conselho Fiscal efectuou apenas uma 
reunião presencial em Coimbra, na qual também participaram a Presidente da Direcção, o 
Tesoureiro e a contabilista, e que foi complementada por contactos frequentes ao longo do 
ano, tendo-se verificado a adequada organização e contabilização das contas da APRe! 
 
Por fim, apraz-nos registar que o acompanhamento e análise das Contas durante o ano 
contou sempre com a disponibilidade da Direcção, e em particular do Tesoureiro, para 
facultar ao Conselho Fiscal a documentação que solicitámos e as explicações e clarificações 
correspondentes.  

 

4-PARECER 

Assim, e tendo confirmado que as actividades desenvolvidas no exercício em análise 
respeitaram o Plano de Actividades para 2021aprovado em Assembleia Geral, e que os 
mapas financeiros apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos 
materialmente relevantes, os resultados das operações do exercício findo e a posição 
financeira da APRe! em 31 de Dezembro de 2021, em conformidade com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites e tendo como referencial o regime de normalização 
contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL),            

o Conselho Fiscal propõe a esta Assembleia Geral: 

 Que aprove o Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2021 apresentado 
pela Direcção; 

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

 

Coimbra, 16 de Março de 2022 

 

                                                          O Conselho Fiscal 

        O Presidente                                  O Secretário                              O Secretário 

                                                              

           José Bom                                  Rolando Rodrigues                   Manuel Laurestim 

 

 

  


