
 

 

APRe!     Relatório de Actividades de Agosto a 

Dezembro de 2014 

Relatório de Actividades de Agosto a Dezembro de 

2014 

Direcção 

INTRODUÇÃO 

O Relatório de Actividades da APRE! abrange  o período de 1 de 

Agosto a 31 de Dezembro de 2014,  na sequência das eleições 

realizadas a 15 de Julho para os Corpos Sociais. Descreve 

sucintamente as actividades que foram realizadas, enquadradas nas 

orientações e objectivos estratégicos, aprovados em Assembleia 

Geral.  
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Enquadramento estratégico 

 

O Relatório de Actividades de 1 de Agosto a 31 de Dezembro de 2014 tem como 

objectivo relatar as actividades desenvolvidas pela actual Direcção, que tomou 

posse a 1 de Agosto de 2014. 

 

O presente documento tem como referência o Programa apresentado a eleições  

e sufragado pelos associados, tendo como base as seguintes orientações 

estratégicas: 

 

1 – Consolidação da APRe! no sentido da defesa dos direitos sociais dos 

reformados (que abrange os aposentados e os pensionistas). 

2- Diálogo com organizações internacionais 

3 – Defesa dos valores da cidadania e da solidariedade 

 

As acções que constam deste Relatório representam opções tomadas para o 2º 

semestre de 2014, tendo em conta a experiência adquirida, a análise da situação 

e os recursos disponíveis. 

A Direcção 

 

Maria do Rosário Gama  

 

Fernando Martins 

 

Américo Correia 

 

Eduarda Neves 

 

Dores Ribeiro 

 

Ângela Silva 

 

António Lopes Dias  

 

António Betâmio de Almeida 

 

Vitor Ferreira 

 

     

Coimbra, 15 de Março de 2015  
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V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 1 

Defesa dos direitos dos reformados 

junto dos órgãos do poder local e 

dos tribunais  

 

C
ale

nd
arização 

Actividade Dar continuidade aos contactos e 

colaboração com o poder loca l  

 

Acção Preparação do Congresso 

Envelhecimento, do Isolamento Social  à 

Participação e Coesão da inic iativa da 

Plataforma para a área do 

Envelhecimento de Lisboa,  

Dezembro  

Acção 
Reuniões com a CM de Matosinhos,  Vila 

Nova de Famalicão e Póvoa do Varzim.  

Setembro 

a  

Dezembro  

Acção  No âmbito do dia Internacional  do 

Idoso  a APRe! entregou um Manifesto 

às CM do Porto, Gaia,  Vi la do Conde, 

Matosinhos, Vila N de Famal icão, Póvoa 

do Varzim, Maia, Vila Real, Coimbra, 

Aveiro, Castelo Branco, Guarda,  Leir ia,  

Figueira da Foz,  Lousã,  Cascais, Oeiras, 

Loures, Almada, Seixal ,  L isboa, Faro, 

Olhão, Tavira, Vila Real de Santo 

António.   Outras acções: divulgação da 

APRe! no Porto um autocarro percorreu 

as ruas da c idade.  Em Aveiro, realizou -

se uma festa convívio , em Lisboa 

desfile do Largo do Chiado até à Praça 

do Munic ípio , com actuação da Banda de 

Sapadores Bombeiros de Lisboa.  

Coimbra: Actuação do Grupo de 

Concertinas “Amigos da Paródia” na 

Praça 8 de Maio, e desfile após entrega 

do manifesto em direcção ao edifício  do 

Chiado. Actuação do Grupo Trovadores 

do Mondego, ”Passeio pedagógico entre 

Pontes”  

1  de  

Outubro  

Acção  Participação nas Comissões Sociais de 

Freguesia de Lisboa e no âmbito das 

redes sociais das Câmaras Munic ipais  

de Matosinhos, Porto,  Braga e Lisboa.  

Setembro 

a  

Dezembro  
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V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 1 

Defesa dos direitos dos 

reformados junto dos órgãos 

do poder local e dos tribunais 

 

C
a

le
n

d
a

r
iz

a
ç

ã
o

 

Actividade Dar continuidade às acções contra 

a CES 

 

Acção  Comunicados para a Comunicação 

Social .  Ver  objectivo 4  

Setembro a 

Dezembro  

 

V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 1 

Defesa dos direitos dos 

reformados junto dos órgãos do 

poder local e dos tribunais  

 

C
a

le
n

d
a

r
iz

a
ç

ã
o
 

Actividade Continuar acções junto dos 

Tribunais portugueses  

 

Acção  Acções nos Tribunais de Lisboa e 

Porto. No mandato anterior foram 

interpostas providências 

cautelares, que não foram aceites. 

Já na vigência este mandato da 

Direcção foram impugnadas.  

 
Setembro a  

Dezembro  
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V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 1 

Defesa dos direitos dos 

reformados junto dos órgãos 

do poder local e dos tribunais  

 

C
ale

nd
arização 

Actividade Organizar sessões /debate de 

sensibil ização cívica e cultural  

 

Acção Sessões/debates :  

Outras  Sessões  

–  Gaia  

–  Fa lague ira –  Venda Nova  

–  S .  Pedro de Sintra  

 -  Algés/Oeiras/Carnax ide  

–  Águeda  

–  Santarém 

–  Miranda do  Corvo  

-  Gaia  

–  S .  Domingos  de Benfi ca  

As  sessões  real izadas  contaram com um 

conjunto divers if icado de  palestrantes ,  

abordando temas ,  ta i s  como:  a  Saúde,  a  

cr ise ,  o  s istema de pensões .  

 

 

 

30 de 

Setembro  

14 de Outubro  

 

29 de Outubro  

6 de 

Novembro   

19 de 

Novembro  

26 de 

Novembro  

3 de 

Dezembro  

 

5  de  

Dezembro 

Acção De sensibilização cultural 
- Sessões  em Coimbra e  L i sboa sobre o 

fi lme”  Os gatos  não têm vert igens” ,   

-  Apresentação do  l i vro de  Pedro  Lains  

em Telhe iras ,   

-  Tertú l ia  em Coimbra   

-  ”Conversa  sobre gerações” ,   

-  Sessão de le itura sobre a nove la   José 

Mat ias  de  Eça de Queiroz ,  Ajuda  

- Sessão de le itura da  nove la  Mistério  

de  Mário  Sá-Carne iro na Ajuda,  

Intervenção  nas  III  

 -  Conferências  Po l í t i cas :  O Povo  e  a  dor 

–  Centenário  da I  Guerra Mundia l ,  

Coimbra.  

-  Part i c ipação  em Conferência  na 

Univers idade do Minho.  

-  Tertú l ia ,  em Coimbra,  “  Conversa  entre  

Gerações ”  

-  Passe io  cu ltural  “Conhecer o  Porto” .  

-  Passe io  pedagóg ico Entre Pontes” ,  

Coimbra  

 

12 e  22 de 

Novembro  

18 de 

Novembro  

 

11  de  

Dezembro  

 
29 de 

Setembro  

 

27 de Outubro  

 

 

15  de  

Novembro  

 

24 de 

Novembro  

 

11  de  

Dezembro  

 
1  de  Outubro 
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V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 2 

Fomentar massa crítica  

 

C
ale

nd
arização 

Actividade  Criar grupos de trabalho   

Acção Reestruturação do Gabinete de 

Apoio ao Associado, tendo por 

objectivo   encaminhar o associado 

para as entidades adequadas à 

resolução das questões colocadas  

Setembro a 

Dezembro  

Acção GT da Segurança Social - reunião 

de trabalho,  documentos 

produzidos.  

Setembro a 

Dezembro  

Acção GT do Observatório do 

Envelhecimento, definição da 

metodologia, reunião de trabalho  

Setembro a 

Dezembro  

 

V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 3 

Desenvolver a organização 

interna da APRe!  

 

C
ale

nd
arização 

Actividade Promover a revisão dos Estatutos   

Acção Reuniões de trabalho de 

preparação do modelo 

organizativo e de alteração dos 

Estatutos  

Dezembro 

 

V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 3 

Desenvolver a organização 

interna da APRe!  
 

C
ale

nd
arização 

Actividade Criar mais Núcleos e Delegações  

Criar ma 

 

Acção Reuniões e contactos para a 

criação dos Núcleos da Região 

Oeste.  
 

Setembro a 

Dezembro 
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V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 3 

Desenvolver a organização 

interna da APRe!  
 

C
ale

nd
arização 

Actividade Criar Boletim informativo em 

formato digital  

 

 

Acção Reuniões de preparação do 

Boletim para sair  no  princípio  de 

2015 

Novembro  e  

Dezembro 

 

V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 3 

Desenvolver a organização 

interna da APRe!  
 

C
ale

nd
arização 

Actividade Melhorar a eficácia da cobrança 

das quotas 

 

 

Acção Acompanhamento periódico  da 

cobrança de quotas e intervenção  

directa aos associados. A 

APRe!  contava no final de 2014 

com 6142 Associados contra os 

5446 de 31 de Dezembro de 2013. 

Durante o ano de 2014 houve 844 

adesões e 148 anulações de 

Associados 

Setembro a  

Dezembro 

 
 

V1 – Consolidar a 

APRe! 

Objectivo 3 

Desenvolver a organização 

interna da APRe!  
 

C
ale

nd
arização 

Actividade Atribuir meios logísticos às 

Delegações e Núcleos  

 

 

Acção Inauguração da Delegação da 

Apre! no Algarve 

Anál ise do processo de 

recuperação das instalações 

cedidas pela CML para instalação 

da Delegação de Lisboa.  

28 de  Agosto 

(Algarve)  

Nov  a  

Dezembro 

(L isboa) 
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V1 – Consolidar a 

APRe! 
Objectivo 4 

Cooperação política com outras 

organizações 
 

C
ale

nd
arização 

Actividade Fomentar laços de cooperação com 

outras organizações  
 

 

Acção  14 de  Novembro,  real izou -se  uma  

Assemble ia  Geral  Extraordinár ia  da APRe ! ,  

para  rat if i cação da  dec isão da Direcção  da  

APRe ! ,  de  integrar  como sócia  fundadora,  a  

P lataforma Act iva da Sociedade Civ i l -  Casa  

da Cidadania .  

Apoio  de  so l idar iedade nas  duas   

manifestações  dos  reformados  do  

Metropo l i tano  de L isboa (30 de Set  e  3  de  

Dez)  e  a inda  aos  t raba lhadores  da 

Bombardier .  

Presença na Assemb le ia  da Repúbl i ca  

aquando da  discussão da pet ição lançada 

com a Campanha “Pobreza não paga dív ida,  

Renegociação Já” a  22 de Outubro . 

Setembro a 

Dezembro 

 

V1 – Consolidar a 

APRe! 
Objectivo 4 

Cooperação política com outras 

organizações 
 

C
ale

nd
arização 

Actividade  Incrementar relações com os 

medias 
 

 

Acção  Env iadas  4  notas  à  imprensa .  

Presenças  na TV:  

24 de  Agosto –  Económico  TV –Programa 

“Assemble ia  Geral ”  -  Dores  Ribe iro  

3  de  Setembro –  SIC Not íc ias  –  Imprensa 

Diár i a  –  Rosár i o  Gama  

16 de outubro –  RTP Informação –  Jorna l  

do Meio Dia –  Anál ise  ao OE –  Rosar io  

Gama  

8 de  Novembro –RTP1  - Voz do  Cidadão  –  

Arist ides  Si lva  

Para  a lém destas  presenças  em programa s 

em estúdio ,  foram vár ias  as  i nterpe lações  

à  APRe !  t ransmit idas ,  em breves  

passagens ,  nos  Not ic iár ios  das  Te lev isões  

general istas .  

O comentário  à  Rev ista da  Imprensa na 

Rádio Univers idade de  Coimbra,  é  fe ito  

com regu lar idade pe la  Pres idente da APRe !  

 

Agosto a   

Dezembro 
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V2 – 

Internacionalizar  a 

APRe! 

Objectivo 5 

Cooperação política com entidades 

internacionais 

C
ale

nd
arização 

Actividade Promover relações com o Parlamento 

Europeu e outras organizações 

europeias 

 

Acção Ida ao Parlamento Europeu de 2 

elementos da Direcção da APRe! para 

participar na conferência Active 

Senior Citizens for Europe,  

organizada pela AGE-Platform 

Europe, a convite da deputada Ana 

Gomes.  

 
8 de 

Dezembro 



V3 – Consolidar os 

valores da cidadania 

e da solidariedade  

Objectivo 6 

Promover a cidadania activa bem como 

acções que fomentem a cooperação 

entre jovens e idosos  
C

ale
nd

arização 

Actividade Estabelecer protocolos/ parcerias 

com entidades nacionais, 

designadamente no âmbito da 

Inter-geracional idade 

 

Acção Reuniões  de  traba lho com v ista a  ass inar 

um protoco lo  entre  a  Associação  

Académica de  L isboa e  a  APRe !  para 

desenvolver o  projecto  InterAge 

(a lojamento de estudantes  do ens ino 

un ivers itár io  em domicí l ios  de  idosos ,  

promovendo a interajuda entre  as  duas  

faixas  etár i as .   Em Coimbra,   projecto 

Lado  a Lado está em implementação.  

Base ia -se  num compromisso inter -

geraciona l  e  no  a lo jamento gratu ito de  

estudante do  ens ino super ior  em casas  de  

idosos ,  em troca de  acompanhamento  da 

pessoa idosa .    

 

 

 

V3 – Consolidar os 

valores da cidadania 

e da solidariedade  

Objectivo 6 

Promover a cidadania activa bem como 

acções que fomentem a cooperação 

entre jovens e idosos 

C
ale

nd
arização 

Actividade Organizar convív ios, dinamizar 

eventos culturais  

 

Acção Conv ív ios :  

8  de  Agosto -  Para aprove itar a  grande 

cobertura mediát ica da Volta a  Portugal  

em b ic ic leta,  especi a lmente a  etapa  que  

termina na Torre  da Serra da Estre la ,  um 

grupo de associ ados  APRe ! ,  des locou -se  de 

Coimbra à  Serra  da Estre la ,  para dar  

expressão ao  descontentamento  de 

mi lhares  de  reformados .  

11  de  Outubro –  Arruada na Fa lague ira –  

Venda Nova  

17 a  26  de Outubro –  Pav i lhão  na Fe i ra de  

Santa  Ir ia  em Faro  

Magusto em Coimbra,  Novembro,   

Almoços  de Nata l  e  de  comemoração do 2º  

an iversár i o  da AP Re !  no  Porto,   L isboa,  

Coimbra,  V i l a  Nova de Famal i cão e  A lmada,   

Dinamizar  Eventos  cu ltura is - ver tb   obj . 1 .   

Agosto a  

Dezembro 

 


