
APRe! 

Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados 

 
 

Proposta de Orçamento para o ano de  2016 

 
Introdução 

 
Na apresentação de um orçamento, não basta apenas ter boas ideias. É necessário saber 
defini-las e principalmente conseguir concretizá-las. 
Tendo em consideração a necessidade de responder ao Plano Anual de Atividades, 
e ao conjunto de despesas fixas e variáveis, elaborámos  o presente Orçamento, embora 
condicionado pela estimativa da receita. 
 
O Plano de Atividades proposto pela Direção, consubstancia-se, em três grandes orientações 
estratégicas: 
 
1-Consolidação da APRe!   no sentido da defesa dos direitos sociais dos Aposentados,  
Pensionistas e Reformados. 
2-Internacionalização da APRe! 
3-Consolidação dos valores de cidadania e solidariedade. 
 
A consolidação da APRe!, passará  inevitavelmente pela manutenção e angariação de  
novos associados, com o consequente  aumento de receitas, que  vão permitir o 
crescimento da Associação, a nível nacional e cooperação internacional, nomeadamente 
com   a  AGE, Platform Europe, da qual somos associados, desde Abril de 2015 e ainda 
intensificar a nossa ação reivindicativa, junto do governo órgãos e agentes políticos. 
 
O ano de 2015, foi particularmente frutuoso nas receitas arrecadadas, mercê do enorme 
 e regular esforço que fizemos, no sentido de boa cobrança junto dos nossos Associados. 
 É de interesse referir que até setembro do corrente ano, as receitas arrecadadas  das 
 quotas  de associados, foram superiores às de todo o ano de 2014. 
 

Receitas 
A previsão da receita constituída essencialmente pela quotização dos associados é 
ponderada e realista, acompanhada de  grande margem de segurança, baseada na 
experiência   de cobrança  dos anos anteriores. É nossa previsão que em 2016 conseguiremos 
a  mesma cobrança de 2015 e que estimamos se cifrará em 50.000 euros, uma vez que 
decorridos os três trimestres, realizámos a percentagem de 86,6% do orçamento. 
 

Despesas 
A perspetiva das despesas orçamentadas baseia-se nos resultados expressos na análise que 
fizemos dos balancetes elaborados  e  referentes  ao período de janeiro a setembro de 2015, bem 
como na previsão que fazemos para o quarto trimestre deste ano. 2016  não trará mais despesa. 

 
Conclusão 
 
Este orçamento pretende responder a um maior acompanhamento dos cidadãos aposentados, 
pensionistas e  reformados, ao  crescimento da  nossa Associação  à  intensificação de ações  
reivindicativas , no respeito pelos direitos dos cidadãos, que ao longo da sua vida activa 
contribuíram para um País mais democrático, justo e livre. 
 
A Direção 
 


