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1. Introdução 

Esta parte do Relatório das Actividades diz respeito às actividades 

realizadas durante o período de 1 de Janeiro até 31 de Julho de 2014. 

Na sequência da demissão da Direcção anterior, realizaram-se  

eleições em 15 de Julho, tendo a tomada de posse dos membros dos 

órgãos sociais então eleitos ocorrido em 2 de Agosto. A partir do dia 

2 de Agosto entrou em funções a nova Direcção, encontrando-se o 

relatório das actividades desenvolvidas nesse período na 2.ª parte. 

 

2. Constituição, Implantação e Funcionamento da APRe! no 

Território  

 

A APRe!  contava no final de Julho de 2014 com 6102 Associados 

contra os 5446 de 31 de Dezembro de 2013. Entre 01.01.2014 a 

31.07.2014 registaram-se 699 adesões e 43 anulações. De 
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01.01.2014 a 31.07. 2014 as quotas e jóias pagas totalizaram 29.920 

euros. 

A fim de continuar a implantar, consolidar e dinamizar a APRe! no 

território, foram realizadas várias Sessões de Apresentação, 

Colóquios/ Debates sobre diversos temas e uma campanha de 

apelo ao voto nas eleições europeias, designada “Uma volta pelo 

Voto” em vários pontos do país.  

Janeiro - realizaram-se sessões de apresentação em Aveiro, Óbidos 

e Peniche; 

Fevereiro - realizaram-se sessões de apresentação em Lisboa 

Ocidental, Leiria, Caldas da Rainha, Setúbal, Gaia, Tavira, Famalicão,  

Alfragide e Cascais; 

Março - sessões de apresentação em Linda-a-Velha, Vila Real de  

Trás-os-Montes, Reboleira e Matosinhos. 

 

Fevereiro – Colóquios/ Debates: 

Aveiro – “A Segurança Social e as Pensões de Reforma” – Paulo 

Pedroso, Eduardo Anselmo Castro e Rosário Gama; 

Almada – “A Crise e a Austeridade” – Francisco Louçã; 

Castelo Branco – “Falemos de...Aposentados, Pensionistas e 

Reformados” – Manuel Carrola (Inter-Reformados), Rogério Bentes 

(UGT) e Rosário Gama. 

           Março – Colóquios/Debates  

          Almada – “Portugal antes e depois do 25 de Abril – Da ditadura 

política     à Ditadura Financeira” – Tenente–Coronel António Costa 

Mota. 

           Abril- Colóquios/Debates 

        Figueira da Foz – “Como Financiar a segurança Social no Seculo XXI” 

– José Veludo; 
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       Almada – “Um Clube Secreto que Governa o Mundo” - Almirante 

Augusto Silva Pinho. 

       Abril - Campanha “Uma volta pelo Voto” 

        Cascais – “O Risco do Voto de protesto” Jaime Silva, Ribeiro e Castro, 

Diogo Duarte, Vitor Ferreira e Rosário Gama; 

       Almada – “A CES e suas implicações no IRS e no Financiamento 

Indirecto das Despesas do Estado” - Manuel Torres da Silva; 

       “A Política Portuguesa e a Reforma do Estado” – Daniel Oliveira; 

       “As Eleições Europeias e a Importância do Voto” – João Neves  e 

Mariana Aiveca. 

        Maio - Campanha “Uma volta pelo Voto” 

        Almada - “Da Corrupção à Crise” – Paulo Morais; 

        Almada - “A revolução do voto nas Eleições Europeias” – Marisa 

Matias, Marinho e Pinto e Nuno Correia da Silva; 

Carnaxide – “Pela Nossa Saúde” – Perpétua Rocha e José Manuel   

Boavida; 

         Coimbra – “As Conquistas de Abril” – Clara Murteira e Pio de Abreu; 

         Porto – “A APRe! e o Voto – Nós Votamos” – Aida Santos e Lopes 

Dias; 

         Lisboa Norte – “Portugal Merece Mais” – António Capucho e Isabel 

Moreira; 

          Lisboa – “As Eleições, o Voto e o Futuro” – Reis Novais, Pacheco 

Pereira Castro Caldas e André Freire. 

        No âmbito da Campanha da Volta pelo Voto, realizaram-se ainda 

sessões em Aveiro, Coimbra (diversas freguesias), Castelo Branco, 

Covilhã, Fundão, Gaia, Guarda, Massamá, Oeiras e Seixal. 

  Junho – Sessões de apresentação 

Abrantes, Aveiro, Venda Nova – Amadora e  Benfica/S. Domingos de 

Benfica.  

 Almada – Análise do resultado das Eleições Europeias – António   

Capucho. 

Para além das sessões de apresentação/debate foram várias as 

actividades culturais levadas a efeito por diferentes núcleos da APRe!, a 

saber: 
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29 de Janeiro – A convite da Associação 25 de Abril, intervenção da 

Presidente da Direcção no projecto AAA (Animados, Almoços, Ânimo); 

31 de Janeiro – Espectáculo em Coimbra com Raquel Varela e Rui Zink 

:”Uma modesta proposta para tirar o país da Crise”; 

20 de Março – Tertúlia em Coimbra – O sentido de pertença à APRe!; 

21 de Março – Participação na conferência subordinada ao tema “A voz 

dos idosos nas políticas sociais da velhice” na Universidade Lusófona em 

Lisboa; 

5 Abril - Conferência "Em Defesa da Segurança Social Pública: a 

Questão das Pensões" -  Auditório Camões – Lisboa; 

6 de Abril – Associação José Afonso – Lisboa,  “Portugal, a Crise do 

liberalismo e as origens da Ditadura” – Fernando Rosas; 

22 de Abril – Palácio das Galveias – Lisboa - Tertúlia com Lídia Jorge – 

“O Futuro de um Passado”; 

25 de Abril – Lançamento da brochura “APReABRIL” comemorativa dos 

40 anos do 25 de Abril, organizada pelo grupo de dinamizadores do 

facebook da APRE!; 

26 de Abril – Actuação do Coro da APRE! Grande Porto no encerramento 

do Colóquio “Cidadania – 40 anos de 25 de Abril”, organizado pela 

Associação das Colectividades do Concelho do Porto, no Teatro Rivoli-

Pequeno Auditório  

7 de Maio – Almoços temáticos – Lisboa – Intervenção da Presidente na 

Associação dos Antigos Trabalhadores dos Seguros da Império Bonança 

8 de Maio  - Construção de um cartaz “As conquistas de 

Abril” dinamizado pelo  Núcleo da APRe! de Coimbra; 

10 de Maio – Quinta das Conchas -  Piquenique “Avós e Netos” 

26 de Maio – Lisboa - Ajuda – “A leitura Ajuda” Projecto de leitura 

comentada; 

      29 de Maio – Dia da Espiga  - Conimbriga 

30 e 31 de Maio – A APRe! no primeiro Encontro Social da União de 

freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra e Paço de Arcos e Caxias; 

21 de Junho – Fundão – Parque do Convento - Encontro de 

Aposentados, Pensionistas e Reformados dos  Distritos de Castelo 

Branco e Guarda;  
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23 de Junho – Lisboa -  Ajuda – “A leitura Ajuda” Projecto de leitura 

comentada; 

22 de Julho – Coimbra – Jantar-Convívio do “Coro APRe!” 

    28 de Julho –Vila Nova de Gaia - Quinta do Engenho,  Sandim  “Festa 

de  Verão APRe!”  da Delegação Norte. 

 

3. Contactos e Reivindicações junto dos Órgãos de Poder  

No mês de Janeiro a APRe! fez várias diligências junto do poder 

político no que se refere às medidas contidas no Orçamento de 

Estado para 2014, penalizadoras dos reformados. Fomos recebidos 

em audiências concedidas pelos grupos parlamentares e enviámos 

mails aos responsáveis desses mesmos grupos, a fim de pressionar 

para o envio da lei do orçamento ao Tribunal Constitucional para 

fiscalização sucessiva. 

Contestámos o alargamento da CES a pensões de 1000 Euros 

ilíquidos. Lutámos pela reposição das pensões de viuvez, uma vez 

que a situação dos aposentados e reformados viúvos, que acumulam 

a sua pensão com uma pensão de sobrevivência, foi dupla e 

gravemente  penalizada com a entrada em vigor do OE 2014. 

No dia 29 de Abril, a convite da Senhora Coordenadora do Grupo de 

Trabalho da Comissão Parlamentar de Segurança Social e 

Trabalho, que acompanha o processo legislativo da Alteração à Lei 

nº 108/91, de 17 de Agosto, que regula o Conselho Económico e 

Social, Deputada Maria das Mercês Borges (PSD), estivemos 

presentes na Assembleia da Republica para uma audição a fim de nos 

pronunciamos sobre esta alteração. Expusemos o nosso ponto de 

vista sobre a necessidade de representação dos reformados neste 

Conselho bem como a argumentação relativa à representação no 

Conselho Económico e Social da APRe!, associação cívica, transversal 

e dispersa por todo o país, com o objectivo principal de defesa dos 

direitos dos Aposentados, Pensionistas e Reformados. 

No âmbito da discussão pública da Proposta de Lei Nº 236/XII – 

Contribuição de Sustentabilidade promovida pela Assembleia da 

República, foi enviado em 4 de Julho um parecer da APRe!, feito pelo 
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então Presidente do Conselho Fiscal da APRe!, Henrique Rodrigues, 

ao Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento, 

Finanças e Administração Pública e solicitada audiência nesta 

comissão parlamentar, a qual se concretizou em 22 de Julho.  

 

Foram, neste período, apresentadas 4 queixas ao Senhor Provedor de 

Justiça: sobre a possibilidade de pagamento IRS  em prestações, 

sobre a CES, sobre os cortes nas pensões de viuvez e sobre a falta da 

informação detalhada aos pensionistas do Centro Nacional de 

Pensões. 

 

A APRe! foi contactada pelo CDS, MRPP e Partido da Terra para 

encontros informais. 

 

4. Luta junto do Poder Judicial 

A APRe! entregou ao advogado, Dr. João Correia, toda a 

documentação para interpor Providências Cautelares contra a CES. 

Estas acções deram entrada nos Tribunais de Lisboa e Porto.  

As providências cautelares não foram aceites e a Apre! impugnou 

essa decisão.  

As acções entradas em Abril de 2013 continuam sem decisão judicial. 

 

5. A APRe! nas Redes Sociais, na Comunicação Social e na 

Comunicação Interna 

Foram enviadas 10 Notas à Imprensa com as tomadas de posição da 

APRe! sobre diferentes temas. 

Na Televisão: 

4 de Janeiro -TVI 24 – Contra o alargamento da CES e o aumento da 

ADSE – Fernando Martins 

2 de Março - A TV France 3 – Programa Mediterraneo – Rosário Gama 

19 de Março – SIC Notícias – entrevista conduzida por Mário Crespo– 

Rosário Gama 

1 de Abril – RTP Informação – Justiça Cega – Rosário Gama; 
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10 de Abril – TVI 24 - Diário da Manhã da TVI – Fernando Martins; 

13 de Abril – RTP Informação – Fernando Martins 

24 de Abril RTP Informação – Rosário Gama 

29 de Abril – RTP 1 – “5 para a meia-noite” – Rosário Gama 

Abril – Porto Canal – Testemunho Directo – Eduarda Neves 

6 de Maio – RTP 1 - Prós e Contras – Rosário Gama 

Também nas rádios e comunicação social local a APRe! tem sido uma 

voz presente. 

 

Nas Redes Sociais a APRe! continua com a sua página do Facebook  

para Associados, a qual tem tido um papel importante, quer na 

divulgação das acções da APRe!, quer nas sugestões e críticas que 

surgem por parte dos Associados, quer ainda na reflexão feita sobre 

os diferentes temas da actualidade. Foi  criada em 14 de Março uma 

página institucional nesta rede social. 

A APRe! tem uma página oficial no endereço www.apre-

associacaocivica.pt onde está contida toda a informação importante 

que diz respeito à vida da Associação e à qual os Associados podem 

aceder e descarregar os recibos relativos ao pagamento de jóia e 

quotas e o cartão de associado. Tem ainda o Blogue www.apre-

associacaocivica.blogspot.pt onde também podem ser consultados 

documentos e obter informação sobre as actividades a desenvolver e 

desenvolvidas nos vários pontos do país, bem como artigos 

relacionados com o tema dos idosos/reformados e com a actualidade 

nacional e internacional. 

 

A comunicação entre a Direcção e os Associados foi feita 

regularmente através das “Notícias APRe!”. No período 

correspondente a este Relatório foram enviadas 7 “Notícias APRe!”. 

 

6. Acções Públicas e/ou de Rua  

22 de Janeiro - Concentração em frente à Assembleia da República 

contra o corte nas pensões 

5 de Fevereiro – Acção de Rua em Famalicão 

25 de Abril – Manifestações em diferentes locais do país. 

http://www.apre-associacaocivica.pt/
http://www.apre-associacaocivica.pt/
http://www.apre-associacaocivica.blogspot.pt/
http://www.apre-associacaocivica.blogspot.pt/
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7. Acções de Participação Cidadã 

A APRe! associou-se ao IAC na divulgação e recolha de assinaturas 

para uma Petição relativa  à Auditoria Cidadã à Dívida. 

A APRe! organizou uma campanha nacional de apelo ao voto 

consciente e à  não abstenção nas eleições europeias, campanha essa 

designada “Uma Volta pelo Voto” e cujo encerramento formal teve 

lugar no dia 17 de Maio em Lisboa, no Auditório Camões, em Lisboa. 

 No dia 22 de Março o núcleo APRe! de Matosinhos participou na Mega 

acção em defesa das praias de Matosinhos. 

  

Durante o 1º Semestre de 2014 foram criados dois Coros APRe! , um 

na Delegação Norte e outro em Coimbra. 

 

8. Internacionalização da APRe! 

No dia 19 de Fevereiro, a APRe! representada pela Presidente, pelo 

Vice-Presidente e por dois elementos do grupo de Relações 

Internacionais esteve em Bruxelas, no Parlamento Europeu, para poder 

denunciar o que se passa no nosso país com as pensões de reforma. 

Entregou um relatório sobre “O Sistema de Pensões na União Europeia”, 

elaborado por três Associados, Dores Ribeiro, José Bom e José Barbosa. 

Esta ida ao Parlamento Europeu foi totalmente apoiada pela 

eurodeputada Marisa Matias. Maria do Rosário Gama e António Manique, 

da APRe!, apresentaram, ao Grupo da Esquerda Unitária as suas 

reivindicações e mostraram a realidade dos/as reformados/as e 

pensionistas em Portugal. 

No mesmo dia houve uma Reunião da Delegação da APRe! com o 

Relator Principal da Comissão de Avaliação da Troika e Relator Sombra, 

um deputado alemão. 

Na sequência da sessão no Grupo da Esquerda Unida, a APRe! foi 

convidada para participar em Riga, na Letónia, na Conferência sobre a 

situação dos Pensionistas na Europa, participação que se concretizou no 

dia 4 de Abril. 
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9- Reuniões Institucionais 

A Direcção da APRe! reuniu uma vez por mês, na sede  em Coimbra, 

para onde se deslocaram os elementos de Lisboa e do Porto. Nestas 

reuniões estiveram, como convidados, os Delegados de Lisboa, do 

Centro e do Norte. A Delegada do Algarve não pode estar presente 

devido à distância entre Coimbra e Faro, o que obrigaria a deslocação 

de três dias por cada reunião. Entre 1 de Janeiro e 31 de Julho houve 

sete reuniões ordinárias. 

Em 29 de Março reuniu a Assembleia Geral Ordinária para aprovação do 

Relatório de Actividades e Contas, tendo previamente havido uma 

reunião do Conselho Fiscal. 

No dia 28 de Maio reuniu a Assembleia Geral Extraordinária, por 

proposta da Direcção, a fim de alterar o Regulamento Interno e o 

Regulamento Eleitoral no sentido da introdução de suplentes nas listas 

concorrentes à Diirecção e ao Conselho Fiscal em futuras eleições. 

No dia 15 de Julho realizou-se uma Assembleia Eleitoral na sequência 

da demissão dos Corpos sociais da APRe! 

 

 

10- Avaliação 

As sessões realizadas contaram com um conjunto diversificado de 

palestrantes, tal como pode ser comprovado na listagem acima descrita, 

bem como com um conjunto de temas variados, como a Situação dos 

Reformados e a Sustentabilidade da Segurança Social, a Saúde, a Crise, 

as Eleições Europeias, as Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril. 

Não se encontram descriminadas numerosas acções levadas a efeito por 

dinamizadores locais da APRe!, com o apoio dos respectivos Delegados, 

que, com todo a dedicação e empenho, tornaram possível estas 

actividades.  

A participação e mobilização excedeu, na maior parte das sessões, as 

expectativas dos organizadores, sinal de que os Associados estão 
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disponíveis para o debate e para o esclarecimento daquilo que lhes diz 

respeito. 

A luta junto dos tribunais tem sido desmotivante, uma vez que os 

processos decorrem lentamente e não há decisões, favoráveis ou não. 

Junto do poder político, a acção da APRe! tem sido eficaz quer no que 

respeita às audições em que participamos, quer no que se refere à 

pressão exercida sobre os temas que dizem respeito aos Aposentados, 

Pensionistas e Reformados. Também a Comunicação Social reconhece 

na APRe! uma Associação credível e com argumentação forte e 

fundamentada na defesa dos seniores. 

As actividades de convívio contribuíram para nos conhecermos melhor e 

ainda para o estabelecimento de relações afectivas, sendo a 

participação nos dois Coros da APRe! um foco de amizades que se 

prolongarão no tempo. 

Finalmente a participação nas instâncias internacionais permitiu um 

maior contacto com outras organizações estrangeiras e uma troca de 

experiências benéfica para todos os intervenientes. 

A Direcção agradece aos Delegados, aos dinamizadores dos Núcleos, 

aos Associados, aos elementos do Conselho Fiscal e da Mesa da 

Assembleia Geral, toda a colaboração prestada e que permitiu manter 

viva esta Associação. 

Agradece ainda às entidades que colaboraram através da cedência de 

espaços para realização das actividades da APRe!, sem custos ou a 

custos reduzidos. 

 

 

Maria do Rosário Gama e Fernando Martins 

Presidente e Vice-Presidente da Direcção 

 

   


