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PRIMEIRA PARTE 
1. INTRODUÇÃO 

 

Principais orientações que enquadraram a gestão da AREP em 2013: 

 

a) Intensificação das actividades estritamente sociais; 

b) Descentralização das actividades da AREP; 

c) Sinalização de associados em dificuldade; 

d) Captação de novos associados e aumento de quota média; 

e) Gestão e actividades em regime de rigoroso voluntariado; 

A primeira parte do relatório expressa uma visão global da AREP, resumindo as suas 

actividades correntes e não correntes em 2013, bem como as políticas, o 

enquadramento estratégico e os objectivos globais que se adoptaram, domínios pelos 

quais responde a Direcção Central como garante da unidade e da coerência de acção 

das Delegações. 

 

Uma informação mais detalhada sobre as actividades correntes poderá ser encontrada 

na terceira parte do relatório que inclui os relatórios individuais de cada Delegação. 

 

2. ACTIVIDADE SOCIAL 

 

Os resultados da actividade social em 2013 são a natural confluência do que realizámos 

durante o mandato que terminou em 31 de Dezembro. 

 

Depois de se terem criado as condições e mobilizado os meios necessários, obviamente 

disponibilizados pelo FAS – Fundo de Apoio Social, a nossa estrutura de voluntários, 

envolvendo todas as Delegações, conseguiu durante os últimos 3 anos concretizar diversas 

operações com significativo impacto social em benefício de associados carenciados. Foram, 

por um lado, iniciativas vindas de exercícios anteriores a que a simplificação de 

procedimentos deu maior dinamismo em alguns casos e, por outro, os novos projectos de 

ajuda solidária, começados em 2011 e 2012 que, em 2013, tiveram um assinalável 

desenvolvimento que não podemos deixar de notar. 

 

Em síntese: 

 

2.1 Operação “TELEFONEMAS DE CONFORTO” 

 

A operação “Telefonemas de Conforto”- que consiste no acompanhamento constante de 

associados em situação de carências diversas – teve um forte impulso fruto das 
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simplificações e informatização de procedimentos 

introduzidos em 2012. A percepção que os 

voluntários têm dos contactos efectuados, deu-nos 

um “retrato” em várias dimensões da sua situação 

social (vive só, tem apoio familiar, estado de saúde, 

manifestações de solidão, situação financeira, vive 

num lar, como aprecia essa situação, convive com a 

família, etc. etc.). Resultou daqui um conhecimento 

que vamos ter em conta, focando 

PERMANENTEMENTE a nossa atenção nas 

debilidades detectadas. 

 

No quadro seguinte damos conta dos números da operação em 2013. 

 

TELEFONEMAS DE CONFORTO 

Telefonemas DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Nº de Associados com apoio 35 22 110 13 180 

Telefonemas realizados 252 158 792 94 1.296 

Telefonemas não atendidos 168 106 528 62 864 

 

2.2 “APOIO CONTINUADO” 

 

Prosseguiu em 2013, nas mesmas condições e forma de ajuda, o apoio financeiro a 

associados com carências extremas, o que tem conduzido ao pagamento parcial de Lares 

e de despesas com serviços de apoio domiciliário. É um apoio que AREP suportará 

enquanto se mantiverem as razões que o determinam e que, por essa razão, lhe 

chamamos “APOIO CONTINUADO”. Ao longo de 2013, beneficiaram deste apoio 27 

associados, a que correspondeu um encargo global de 55,5 mil euros, distribuídos por 

Delegação conforme se mostra no quadro junto. No final do ano, estavam a ser 

apoiados 22 desses associados. 

 

APOIO CONTINUADO 

Apoio Continuado DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Pedidos apresentados 3 3 7 1 14 

Pedidos aprovados 3 2 5 1 11 

Pedidos vindos de anos anteriores 5 2 4 0 11 

Associados com apoio em 31 Dez.2013 8 4 9 1 22 

Custo total (€) 21.473 7.036 24.000 3.000 55.509 
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2.3 “SOZINHOS EM CASA” 

 

Esta iniciativa teve, em 2013, o desenvolvimento esperado, passando para 31 (em 2012 

eram 15) o número de dispositivos de Teleassistência instalados pela Cruz Vermelha 

Portuguesa a associados de norte a sul do país. Portanto, em 31 de Dezembro de 2013, 

estes 31 associados passaram a estar permanentemente ligados a um serviço com 

resposta imediata e convenientemente instruído e equipado para desencadear as 

diligências necessárias à resolução de qualquer emergência, bastando para tanto 

carregar num botão colocado numa pulseira ou num pendente. Pode dizer-se que a 

partir do momento em que dispuseram deste equipamento os associados deixaram de 

estar sozinhos em casa. 

 

É uma operação que até ao momento 

contempla associados com 85 ou mais 

anos. Os custos com esta iniciativa em 

2013 constam do quadro seguinte. 

 

Neste Relatório apenas registamos os 

casos cujos custos são da 

responsabilidade da AREP, pois há 

associados que, não precisando do 

nosso apoio, aderiram ao Protocolo negociado com a Cruz Vermelha Portuguesa, tendo 

em conta as virtualidades do serviço. 

 

SOZINHOS EM CASA 

Sozinhos em Casa DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Associados com dispositivo 7 7 15 2 31 

Custo (€) 2.016 2.016 3.753 552 8.337 

 

2.4 “ESTAMOS PRESENTES” 

 

A constatação do agravamento geral da situação social no país levou-nos a encarar a 

possibilidade de replicar e de dar maior amplitude à operação “Estamos Presentes”. 

Assim, analisada a situação do Fundo Apoio Social, decidimos alargá-la a associados com 

pensões iguais ou inferiores a 750,00 Euros mensais. Foi assim que, em Julho, fizemos 

uma atribuição de cartões de compras de valores variáveis entre 140 e 285 euros, 

considerando o nível de rendimentos e situação familiar, a 65 associados de 

comprovadas dificuldades financeiras. 
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ESTAMOS PRESENTES 

 

 

 

 

 

 

 

2.5  “SORRISO SOLIDÁRIO” 

 

A clara percepção de que com a operação “Estamos Presentes” a AREP ajudou a 

colmatar carências relacionadas com a satisfação de necessidades básicas, em 

Dezembro, ponderada a capacidade e a saúde financeira do Fundo de Apoio Social, 

decidimos implementar uma operação similar, que designámos por “Sorriso Solidário”, 

atribuindo cartões de compras a 64 associados com valores e condições próximos dos da 

anterior operação.  

SORRISO SOLIDÁRIO 

Sorriso Solidário DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Associados contemplados 17 13 29 5 64 

Custo da Operação (€) 4.005 3.030 5.970 900 13.905 

 

2.6 “PROTOCOLOS” 

 

A actividade relacionada com o estabelecimento de PROTOCOLOS durante o mandato 

registou um franco incremento: no início havia cerca de 50 Protocolos e em 31 de 

Dezembro de 2013 tínhamos celebrado 127, cobrindo praticamente todas as áreas com 

utilidade para os nossos associados, com particular destaque para a área FARMÁCIAS 

com 29 Protocolos celebrados, ou seja mais 20 do que os que havia no início, sendo a 

maior parte acordada durante 2013. 

 

Registe-se que o objectivo inscrito no Relatório de 2012 de cobertura dos distritos que 

integram a Delegação de Lisboa foi cumprido, ainda que tenham ficado zonas geográficas 

com insuficiente número de farmácias, em parte explicáveis pelas dificuldades que o 

sector atravessa. Teremos que, em momento oportuno, retomar a iniciativa para 

densificar a cobertura.  

 

Aproveitamos para dar conta de que já está no terreno a continuação do processo, 

estando em curso a consulta a Farmácias da cidade do Porto, onde o número de 

associados o justifica. 

 

Estamos Presentes DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Associados contemplados 18 13 29 5 65 

Custo da Operação (€) 4.030 2.950 5.815 875 13.670 
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Os resultados que aqui se apresentam dão uma dimensão do trabalho que dirigentes e 

voluntários conseguiram realizar durante o mandato. São resultados que não podemos 

deixar de registar, fazendo-o porém com contida satisfação, por termos a perfeita 

consciência do muito que há por fazer, sobretudo no domínio do estritamente social. 

 

3. FUNDO DE APOIO SOCIAL (FAS/AREP) 

 

Com o Fundo de Apoio Social procura-se responder a dois grandes objectivos: em primeiro 

lugar, dispor na AREP de um “veículo” que lhe permita apoiar os associados com carências 

financeiras extremas; em segundo lugar, concentrar nesse “veículo” todos os recursos que 

lhe vão sendo atribuídos pela AREP, com a condição de tais recursos ficarem 

obrigatoriamente destinados às actividades de natureza estritamente social. 

 

O património do Fundo tem vindo a ser reforçado como o demonstram os saldos no final de 

2012 e 2013, respectivamente 665 e 674 mil euros. Em 2013 foi-lhe afectado um reforço de 

100 mil euros, além de alguns pequenos donativos dos associados; todavia uma parte 

substancial foi absorvida pelo forte incremento da actividade social que, como se descreve 

noutra parte deste Relatório, representou cerca de 93 mil euros. 

 

Logo que aprovadas em AG as contas do exercício, a Direcção Central, tendo em conta o 

excedente financeiro do ano, decidirá, como habitualmente, uma transferência adicional 

para o Fundo. 

 

Sem prejuízo da resposta adequada aos pedidos de apoio, procura-se adoptar uma 

trajectória de acumulação patrimonial que permita, a prazo, assegurar a sua sustentabilidade 

e gerar recursos para o cumprimento da missão da AREP. Como se refere noutro capítulo 

deste relatório, as necessidades financeiras para as várias iniciativas marcadamente sociais 

têm vindo a crescer todos os anos de forma muito acentuada. 

 

Nunca será demais sublinhar que, sem os donativos da EDP e da REN, não tinha sido possível 

dotar o FAS com a robustez evidenciada, mas temos também que enfatizar os donativos dos 

nossos associados e a acção dos nossos voluntários na realização de eventos para a recolha 

de fundos. São contribuições modestas, mas de enorme significado, pelo que representam 

de reconhecimento do papel do FAS e de partilha de solidariedade social. 
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MOVIMENTO DA CONTA DO FAS EM 2013 

 

DESCRIÇÃO 
Receitas 

€ 
Despesas 

€ 
Saldo 

€ 

Saldo em 31.12.2012 - -    665.168 

Apoio Continuado -    55.509    609.659 

Estamos Presentes -    13.670    595.989 

Sorriso Solidário -    13.905    582.084 

Sozinhos em Casa -      8.338    573.746 

Outras despesas sociais -      1.169    572.577 

Donativos        1.174 -    573.751 

Afectação da AREP    100.000 -    673.751 

Saldo em 31.12.2013 101.174 92.591 673 .751 

 

 

4. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS 

Como se pode observar no quadro seguinte, chegámos ao final de 2013 com 5 606 

associados, mais 28 do que em 31 de Dezembro de 2012. Registou-se a entrada de 203 novos 

associados e a saída de 175 (149 dos quais por falecimento). 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS 

DELEGAÇÕES 2009 2010 2011 2012 2013 
Variações 

2013/2012 

DL Porto 1 063 1 058 1 045 1 065 1 044 -21 

DL Coimbra 1 070 1 102 1 143 1 174 1 197 23 

DL Lisboa 2 427 2 444 2 460 2 471 2 509 38 

DL Setúbal 874 871 879 868 856 -12 

TOTAL 5 434 5 475 5 427 5 578 5 606 28 

 

O acréscimo registado na Delegação de Lisboa foi positivamente influenciado pela criação do 

Núcleo de Nisa/Portalegre, a qual foi precedida de um encontro de dinamização local. 
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O elevado número de saídas, por falecimento, torna cada vez mais difícil o aumento do 

número de associados. Todavia há ainda uma 

apreciável margem de progressão já que o grau 

de associatividade se situa em cerca de 13% 

dos trabalhadores no activo e de 21% dos 

reformados e pensionistas. 

Estes dados confirmam a necessidade de 

apostar em campanhas de novas adesões e em 

medidas que dêem a adequada visibilidade da 

AREP. 
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ASSOCIADOS POR CATEGORIA 

Categoria Dez. 2012 Dez. 2013 

Reformados 3 367 3 438 

Trabalhadores no activo 1 098 1 054 

Cônjuges 428 440 

Pensionistas 676 665 

Ex-Trabalhadores 9 9 

TOTAL 5 578 5 606 

 

O decréscimo observado no número de trabalhadores no activo resulta essencialmente da 

passagem desses trabalhadores à condição de reformados, ao longo do ano. 

 

5. DESCENTRALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DA AREP 

 

A descentralização foi uma preocupação permanente em 2013. Entendemos que devem ser 

criadas condições para a AREP chegar a todos os associados, incluindo os que se encontram 

mais afastados dos grandes centros urbanos. 

 

Uma forma de responder a este objectivo é a criação e dinamização dos Núcleos da AREP. 

Consideramos todavia que a actividade desenvolvida em 2013 pelos Núcleos já criados ficou 

muito aquém do expectável e desejável. 

 

Algumas Delegações, com o apoio 

da Direcção Central, puderam elas 

próprias organizar eventos com 

impacto local, apelando à 

participação de associados e não 

associados. Refira-se a título de 

exemplo, a realização pela DLL de 

um grande encontro em 

Portalegre, o qual permitiu 

divulgar a mensagem da AREP, 

explicando a sua missão, os seus 

objectivos e as iniciativas em curso. Deste evento resultou um número significativo de novas 

adesões de associados, o que possibilitou a criação do Núcleo de Nisa/Portalegre na 

Assembleia Geral de 15 de Novembro de 2013. 

A importância do objectivo exige que nos mantenhamos nesta trajectória e isso mesmo ficou 

estabelecido no Programa de Acção para 2014, onde as Delegações incluíram eventos com 

estas características. 
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6. ACTIVIDADES CORRENTES: EVENTOS DE NATUREZA RECREATIVA E CULTURAL 

 

Em 2013 realizaram-se 65 eventos desta natureza, tendo-se registado 3178 participações 

entre associados, cônjuges e outros participantes. 

 

Realizaram-se também algumas acções de formação em informática, bordados e artes 

decorativas na Delegação de Lisboa - a única que dispõe de instalações apropriadas para o 

efeito. Na DLL prosseguiram também as actividades na área da saúde e bem-estar (manicure, 

pédicure, massagens, etc.).  

 

O quadro seguinte resume os custos e proveitos com estas actividades, bem como a 

comparticipação da AREP. Como se pode verificar, esta comparticipação foi, em termos 

globais, de 14,7%. Os eventos realizados fora do território continental, de acordo com a 

política estabelecida, não beneficiaram de qualquer comparticipação. 

 

PASSEIOS, CONVÍVIOS, VISITAS CULTURAIS 

 

PASSEIOS, CONVÍVIOS, VISITAS CULTURAIS, 

FORMAÇÃO E SAÚDE E BEM ESTAR 

RESUMO GLOBAL 

      Encargo AREP 

  Despesa Receita € % 

No território Continental 118.817 94.960 23.857 19,1 

Fora do territ. Continental 51.636 51.636 - - 

SUBTOTAL 170.453 146.596 23.857 14,0 

Acções de Formação 1.264 (a) 1.264 100 

Saúde e Bem Estar 70 -  70  100 

TOTAL  171.787  146.596  25.191  14,7 

 

DELEGAÇÃO DO PORTO 

   

Encargo 
AREP 

 
Despesa Receita € % 

No território Continental 20.967 16.295 4.672 22,3 

Fora do territ. Continental - - - - 

TOTAL 20.967 16.295 4.672 22,3 
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DELEGAÇÃO DE COIMBRA 

      
Encargo 

AREP 

  Despesa Receita € % 

No território Continental 17.624 13.566 4.058 23 

Fora do territ. Continental 20.360 20.360 - - 

TOTAL 37.984 33.926 4.058 10,7 

 

 

DELEGAÇÃO DE LISBOA 

      
Encargo 

AREP 

  Despesa Receita € % 

No território Continental 55.741 46.658 9.083 16,3 

Fora do territ. Continental 31.276 31276 - - 

SUBTOTAL 87.017 77.934 9.083 10,4 

Acções de Formação 1.264 (a) 1.264 100 

Saúde e Bem Estar 70 -  70  100 

TOTAL  88.351  77.934 10.417  11,8 

(a) – Receita em 2012 

 

DELEGAÇÃO DE SETÚBAL 

      
Encargo 

AREP 

  Despesa Receita € % 

No território Continental 15.091 11.993 3.098 20,5 

Fora do territ. Continental - - - - 

TOTAL 15.091 11.993 3.098 20,5 

 

 

Estas actividades mobilizaram muita da disponibilidade dos dirigentes e voluntários nas 

Delegações, mas consideramos que vale a pena pelos benefícios que acrescentam à saúde 

física e psicológica dos nossos associados. Hoje em dia é largamente reconhecida a 

importância de um envelhecimento activo, criando oportunidades para o convívio, 

enriquecimento cultural e acções formativas que retiram os associados do sedentarismo. 

Estamos convictos de que é também esta a missão da AREP sem prejuízo de um crescente 

enfoque nas chamadas actividades estritamente sociais. 
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7. REFORÇO DA COMUNICAÇÃO 

Continuou-se a dar, em 2013, a maior relevância à comunicação com os associados. É esta 

também uma via privilegiada para que os associados partilhem a vida da Associação e 

comunguem dos seus principais objectivos. 

 

Recorremos, como habitualmente, aos órgãos de comunicação da EDP e da REN, sempre que 

necessário, para divulgação das actividades mais relevantes da AREP. Por esta via pudemos 

chegar mais facilmente aos nossos colegas, reformados e no activo, ainda não associados. 

 

De resto mantivemos, com regularidade, a publicação do nosso Boletim Trimestral – o 

informAREP -, prosseguimos os contactos telefónicos com os nossos associados no dia de 

aniversário e o site da AREP (www.arep.pt) foi sendo actualizado, ao longo do ano, com as 

informações mais relevantes sobre a vida da AREP. 

 

8. ANIVERSÁRIO DA AREP 

 

No dia 15 de Junho, comemorámos o 27º aniversário da AREP. Desta vez, o encontro teve 

lugar no excelente espaço do Centro Social Venezolano, em Nogueira da Regedoura, perto de 

Espinho. 

 

Para além do habitual convívio e tarde de animação foi uma oportunidade para uma 

intervenção do Presidente da Direcção Central no sentido de afirmar claramente a missão 

prioritária da AREP, sem menosprezar, naturalmente, o ambiente de festa que ali nos levou. 

Nesta intervenção, o Presidente referiu-se às reacções e aplausos que vínhamos recebendo, 

relativamente às iniciativas sociais de 2013, e que isto nos animava a prosseguir com elas em 

2014, procurando abranger universos de associados cada vez mais alargados. E acrescentou: 

“… julgo que todos nós temos razões para sentirmos uma pontinha de orgulho por 

pertencermos a uma instituição como a AREP. Dizemo-lo sem pretensiosismos descabidos; 

mas a verdade é que temos consciência da acção que desenvolvemos e do reconhecimento 

que nos chega de várias origens”. 

Participaram nas comemorações 234 associados e cônjuges, além de alguns convidados, 

oriundos de todas as Delegações. 

 

 

http://www.arep.pt/
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9. MICROSOFT ATRIBUIU GRATUITAMENTE À AREP 36 LICENÇAS DE SOFTWARE 

 

Com a preciosa ajuda da REN, apresentámos a nossa candidatura à Microsoft para 

fornecimento, a título gratuito, das licenças de software para o nosso parque informático. A 

resposta positiva chegou em Abril, em termos que vale a pena transcrever: “ Microsoft is 

pleased to make a donation of $35, 676,00 in Nicrosoft sofware to Associação de 

Reformados da EDP/REN im support of AREP informatics restructuring process. At 

Microsoft, we believe tecnology can do amazing things. That’s wby we partner with 

thousands of organizations like yours around the world to help each one achieves its 

mission… Congratulations on being part of our global community”. 

 

Esta acção que nos apraz registar, reflecte também a credibilidade da AREP junto das 

instituições. Aqui deixamos expressa a nossa gratidão à Microsoft e à REN. 

 

10. INQUÉRITO AOS ASSOCIADOS SOBRE A QUALIDADE E O CONTEÚDO DO informAREP 

Conhecer a opinião dos nossos associados é fundamental para que mantenhamos com eles 

uma cumplicidade de partilha e proximidade. Por essa razão quisemos saber o que pensavam 

sobre a qualidade e o conteúdo do informAREP que recebem em suas casas trimestralmente 

e lançámos um inquérito específico em meados do ano. 

 

Recebemos mais de seis centenas e meia de respostas e, embora não tenham sido ainda 

exaustivamente analisadas à data da conclusão deste relatório, é possível desde já afirmar 

que elas são claramente encorajadoras e gratificantes. 

 

Daremos notícias mais rigorosas e detalhadas em 2014 sobre este inquérito. Das críticas, 

sugestões e comentários recolhidos, não deixaremos de fazer um adequado aproveitamento, 

sempre com o objectivo que nos move que é o de ir ao encontro dos interesses dos 

associados. 

 

11. ACTIVIDADES NÃO CORRENTES 

11.1 Assembleias Gerais realizadas em 2013 

 

11.1.1 Assembleia Geral de 27 de Março de 2013 

Realizou-se em 27 de Março de 2013 a Assembleia Geral da AREP, com uma 

significativa participação de associados, a maior parte dos quais através do 

exercício de voto por correspondência. 

Foi aprovado o Relatório e Contas de 2012. 

 

11.1.2 Assembleia Geral de 15 de Novembro de 2013 

Realizou-se em 15 de Novembro de 2013 a Assembleia Geral Ordinária que 

aprovou o Programa de Acção e Orçamento para 2014 por 88,4% dos votos 

expressos. 
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Uma síntese desse Programa foi remetida oportunamente a todos os associados 

eleitores que tiveram, assim, condições para conhecer cabalmente as escolhas 

propostas. 

 

11.1.3 Assembleia Geral e Assembleias Locais de 16 de Dezembro de 2013 

 

Realizaram-se em 16 de Dezembro de 2013 a Assembleia Geral e as Assembleias 

Locais para eleição dos Órgãos Socias da AREP para o triénio 2014/2016. 

Apresentaram-se a sufrágio listas únicas, quer para os Órgãos Centrais quer para 

os Órgãos Locais de cada uma das Delegações. 

 

Votaram 1133 associados e tanto os Órgãos Centrais como os Órgãos Locais 

foram eleitos por maiorias próximas dos 98%. 

 

11.2 Reunião do Conselho Geral em 13 de Maio de 2013 

 

De há muito que era preocupação da Direcção Central fazer participar outros Órgãos 

Sociais na reflexão, análise e avaliação das grandes linhas de orientação, estratégias e 

políticas da AREP, visando sobretudo o próximo futuro da Associação. 

 

Tornou-se assim claro que a melhor forma de fazer um tal debate seria um Conselho 

Geral com a participação do Conselho Fiscal e os restantes membros da Direcção 

Central, cujas conclusões seriam confrontadas e discutidas posteriormente com as 

Delegações e com a Direcção Central. 

 

Foi neste sentido que o Conselho Geral reuniu na Sede, em Lisboa, em 13 de Maio de 

2013, produzindo conclusões e aconselhamentos que a Direcção Central não deixará 

de ponderar e de lhe dar seguimento no contexto de uma gestão prudente e 

rigorosa. 

 

11.3 Distribuição de Diplomas aos Associados que completaram 25 Anos de Antiguidade 

em 2013 

 

Em Julho, a AREP distribuiu aos associados que em 2013 completaram 25 anos de 

antiguidade um Diploma assinalando a efeméride. 

 

A AREP quis assim homenagear estes associados e expressar a sua gratidão por terem 

estado connosco todos estes anos. 

 

11.4 Almoço de Natal dos Voluntários da AREP  

 

Mais uma vez os voluntários da AREP reuniram-se num almoço de Natal em todas as 

Delegações. Com este gesto simbólico quis a AREP expressar aos voluntários a sua 
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gratidão pelo trabalho que, desinteressadamente, têm vindo a desenvolver em favor 

dos nossos colegas mais necessitados. 

            

Almoço dos voluntários de Lisboa  

12. NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O MANDATO 2014/2016 

 

Na Assembleia Eleitoral de 16 de Dezembro foram eleitos novos Órgãos Sociais, Centrais e 

Locais, para o novo mandato 2014/2016. 

 

As listas que se apresentaram a sufrágio evidenciaram uma apreciável renovação, embora se 

mantivesse a liderança a nível central por se entender que haveria vantagem em assegurar o 

desenvolvimento de alguns projectos em marcha nas áreas estritamente sociais. 

 

Vale a pena realçar o lema da candidatura: “SERVIÇO, EXIGÊNCIA, INOVAÇÃO”. SERVIÇO 

porque se pretende continuar a assegurar o funcionamento da AREP em regime de rigoroso 

voluntariado; EXIGÊNCIA porque, embora em regime de voluntariado, os compromissos são 

para cumprir a partir do momento em que se assumem; INOVAÇÃO porque, mantendo e 

desenvolvendo as boas iniciativas, é necessário encontrar novos projectos que afirmem a 

missão e a dinâmica da AREP. 

Do decálogo de objectivos assumidos registamos aqui os que consideramos decisivos para o 

desenvolvimento e sustentabilidade futura da AREP: 

 

 O desenvolvimento de iniciativas que permitam a identificação de associados em 

dificuldade; 

 A intensificação da resposta social da AREP, quer através de programas já 

estruturados, quer pela emergência de novas iniciativas; 

 A descentralização das actividades da AREP criando condições para que todos os 

associados se sintam participantes da sua Associação; 

 A continuidade da actual política de assegurar o funcionamento da AREP, 

exclusivamente com base em trabalho voluntário. 
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13. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A EDP E COM A REN 

 

As relações entre a AREP e as nossas duas empresas decorreram sempre dentro do habitual 

quadro de excelência. A inclusão do nome das duas empresas na designação da associação 

impõe-nos uma responsabilidade específica quanto à preservação e dignificação da sua 

imagem. Estamos convencidos que esta obrigação esteve sempre presente na nossa 

actuação, ao longo de 2013. 

 

Acreditamos que também as empresas encontraram na AREP uma forma de, por esta via, 

afirmarem a sua sustentabilidade social. 

 

Contámos em 2013 com os seguintes apoios das empresas: 

 

 Subsídio de 100 mil euros da EDP e 12,5 mil euros da REN; 

 O habitual e pronto apoio logístico da EDP; 

 O apoio da REN no que respeita à cedência de equipamento informático e à sua 

manutenção. 

 

14. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DA REN 

 

No dia 15 de Março realizou-se uma reunião entre a AREP e a REN, no âmbito do processo de 

criação de um “programa de voluntariado” na empresa. 

 

Ficou acordado, designadamente, que a AREP procuraria potenciar iniciativas que pudessem, 

no futuro, beneficiar dos voluntários da REN. Por outro lado, foi sublinhado pela AREP a sua 

total disponibilidade para cooperar com a REN em acções de carácter social que a empresa 

entenda vir a desenvolver. 

 

15. DISTRIBUIÇÃO DE BENS ALIMENTARES A ASSOCIADOS. UM GESTO SOLIDÁRIO DA REN 

 

Por alturas do Natal de 2012 a REN levou a cabo uma iniciativa de recolha de bens 

alimentares não perecíveis junto dos seus colaboradores. A resposta foi positiva e a REN 

decidiu entregar uma parte desses bens à AREP que se encarregou de os distribuir por 

associados pobres, no início do ano. 

 

16. PROGRAMA “+ PERTO: RECONHECER” DA EDP PRODUÇÃO 

 

O convite da EDP Produção, a AREP participou com muito gosto neste programa que tinha 

por objectivo acompanhar os colaboradores da empresa que no decurso do ano, passaram à 

reforma. O programa consistia num conjunto de sessões informativas que permitia orientar 

os colaboradores nesta nova fase da vida. 

 

A AREP participou na sessão designada por “ideias com futuro” e teve oportunidade de 

recordar a génese da associação, os seus objectivos principais e a sua condição de Instituição 
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Particular de Solidariedade Social. Apraz-nos registar o interesse manifestado pelos 

participantes a quem a AREP convidou a envolverem-se, no futuro, nas suas actividades 

porque essa é também uma forma de se manterem activos e afirmarem a sua condição de 

cidadãos solidários em prol dos colegas mais fragilizados. 

 

17. FUNDAÇÃO EDP REUNIU PARCEIROS PELO 5º ANO CONSECUTIVO NO MUSEU DE ELECTRICIDADE 

 

A AREP foi convidada a participar neste “5º Encontro de Parceiros da Fundação” que teve 

lugar no Museu de Electricidade, em Outubro. Ao Encontro assistiu um elevado número de 

parceiros, foram abordadas diversas facetas da actividade social e permitiu a todos os 

participantes iniciar ou reforçar contactos entre si para futuras parcerias. 

 

18. A AREP APRESENTOU O PROGRAMA “QUEM SE IMPORTA” 

 

Em 18 de Dezembro, a AREP organizou uma sessão de visionamento do filme “Quem se 

Importa?” nas suas instalações da Rua Barata Salgueiro, 28 em Lisboa. 

 

“Quem se importa?” é uma longa 

metragem sobre empreendedores sociais 

de todo o mundo. Trata-se da história de 

vida de 18 pessoas brilhantes, com ideias 

inovadoras, que seguiram novos 

caminhos e com um olhar ético nas 

diversas áreas em que actuam. 

 

A sessão teve a presença de um número 

significativo de associados e no final 

houve espaço para um debate alargado e 

muito participado sobre os temas abordados no filme. 

 

19. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

 

Como se pode observar no quadro seguinte, o excedente do exercício melhorou ligeiramente 

em relação a 2012, apesar do acréscimo muito acentuado nos gastos da actividade social. Tal 

ficou a dever-se essencialmente ao facto de o subsídio da REN, relativo a 2012, ter sido 

contabilizado apenas em 2013, e também por uma ligeira melhoria dos rendimentos 

financeiros e das quotizações. Estas atingiram em 2013, cerca de 112 mil euros, mais 2,7% do 

que no ano anterior. 

 

Como se pode ver no quadro seguinte, o aumento da quota média foi muito modesto e a 

esmagadora maioria dos associados continua a pagar a quota mínima (um euro). 

 

A AREP continuou a contar em 2013 com os apoios financeiros da EDP (100 mil euros) e da 

REN (12,5 mil euros). 
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QUOTA MÉDIA 

DELEGAÇÃO 2010 2011 2012 2013 

  Delegação do Porto 1,41 € 1,41 € 1,40 € 1,46 € 

  Delegação de Coimbra 1,27 € 1,30 € 1,32 € 1,36 € 

  Delegação de Lisboa 1,80 € 1,88 € 1,93 € 1,92 € 

  Delegação de Setúbal 1,50 € 1,50 € 1,56 € 1,57 € 

TOTAL 1,57 € 1,61 € 1,64 € 1,66 € 

 

No que respeita aos gastos, além da actividade social (93 mil euros), tiveram maior expressão 

os gastos com a produção e divulgação do informAREP. As actividades de convívio, culturais e 

recreativas absorveram cerca de 23 mil euros, correspondendo a 14,2% dos custos totais 

com aquelas actividades. 

 

O excedente do exercício será transferido, na sua quase totalidade, para o Fundo de Apoio 

Social cujo património se destina, como se sabe, exclusivamente a actividades estritamente 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ASSOCIADOS QUE NOS DEIXARAM 

Em 2013 registámos o falecimento de 149 associados: partilhamos, com muito pesar, a dor 

dos seus familiares e queremos expressar aqui as nossas mais sentidas condolências. 

21. AGRADECIMENTOS 

Queremos expressar a nossa gratidão à EDP e à REN pelos apoios que, de forma sustentada, 

nos têm concedido. Acreditamos que esta atitude engrandece as duas empresas e é 

claramente também um factor de afirmação da sua sustentabilidade social. 

 

CONTAS 2011 2012 2013 

Rendimentos Totais 389.624 € 367.576 € 431.825€ 

Dos quais:      

                  Quotizações 106.786 € 109.931 € 111.840 € 

                   Donativos 113.843 € 109.736 € 125.388 € 

Gastos Totais 150.886 € 137.783 €     291.582 € 

SALDO 150.886 € 137.783 € 140.243 € 
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Do Clube de Pessoal, através da sua Delegação em Lisboa, recebemos frequentes 

manifestações de amizade e cooperação; obrigados por isso. 

 

O nosso reconhecimento também a todos os voluntários que tão devotadamente têm 

contribuído para o dinamismo crescente da nossa Associação, de forma desinteressada e até 

com custos de natureza pessoal. 

 

Aos nossos associados que entregaram donativos ao Fundo de Apoio Social, o nosso muito 

obrigado, por confiarem na AREP e manterem viva essa chama de solidariedade. 

 

O nosso reconhecimento vai também para os associados que não se eximem à apresentação 

de sugestões e críticas, numa manifestação de que é crescente o interesse e envolvimento 

de todos na vida da AREP. 
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SEGUNDA PARTE 
 

 

CONTAS, PROPOSTA DA DIRECÇÃO CENTRAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

1. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 

 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro Para Pequenas Entidades prevista pelo Sistema de 

Normalização Contabilística, aprovada pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho, com as 

rectificações da Declaração de Rectificação nº 67-B72009 de 11 de Setembro, e com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto. 

 

Nestes termos, os mapas elaborados para uma completa apreciação e justificação das contas 

deste exercício de 2013 são os seguintes: 

 

 

BALANÇO 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR NATUREZA 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2012 
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2. PROPOSTA DA DIREÇÃO CENTRAL  

 

A Direcção Central propõe: 

 Que seja apreciado e votado o Relatório e Contas de 2013 

 Que o excedente do Exercício de €140 243,30 seja transferido para a conta de Reservas 

Livres 

 

Lisboa, 8 de Março de 2013 

 

 

DIREÇÃO CENTRAL 

 
Presidente -------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel de Jesus Martins 
 

Vice-Presidente ------------------------------------------------------------------------------- 
António Manuel Garcia 
 

Tesoureiro -------------------------------------------------------------------------------------- 
José Gomes dos Santos 
 

Vogal --------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Fonseca 
 

Vogal --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ana Maria Ferrão 



A R E P  -  ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DA EDP/REN
Rua Barata Salgueiro, Nº. 28-2º
1250-044  LISBOA

                DESENVOLVIMENTO DAS CONTAS DE GASTOS E RENDIMENTOS POR NATUREZA EM 31/12/2013

DIRECÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO

CONTA TOTAL CENTRAL PORTO COIMBRA LISBOA SETÚBAL

1. GASTOS:
62-FORN. E SERV. EXTERNOS

62211 - Trab Especializados-Curso Informática 1 264,04 1 264,04
62212 - Trab Especializados-Curso Inglês 0,00
62214 - Software de Contabilidade 738,00 738,00
62215 - Serviços bancários 441,78 168,72 21,08 28,60 170,28 53,10
62219-Trab Especializados-Outros 205,94 107,00 98,94
62221-Boletim InformAREP 8 149,68 8 149,68
62229-Pub e Propaganda-Outros 971,01 971,01
6224-Honorários 250,00 250,00
6226 - Cons. e Reparação 27,68 27,68
6228 - Serv Especializados-Outros 0,00
6231 - Ferramentas e utensilios desg rápido 12,68 7,00 3,68 2,00
6233 - Material de escritório 1 805,10 1 273,44 15,00 191,36 89,25 236,05
6234 - Artigos para oferta 0,00
6238 - Outros Materiais 0,00
6251- Deslocações e Estadas 2 223,20 572,20 839,35 590,35 221,30
62621 - Telefone 0,00
62622 - Correios 7 883,70 7 848,42 1,68 33,60
62623 - Internet 1 259,12 656,64 301,24 301,24
62624 - Telemóveis 841,03 45,00 783,53 12,50
62625 - TVCabo 170,27 170,27
62629 - Comunicações - Outros 0,00
6267 - Limpeza, Higiene e Conforto 70,00 70,00
62681 - Outros Serviços-Bar 367,41 214,44 132,00 20,97
62682-Apoio Social 92 824,33 92 561,63 0,00 57,60 205,10 0,00
626821-Estamos presente-cartão de compras 13 452,50 13 452,50
626822-Sozinhos em casa-teleassistencia 8 337,86 8 337,86
626823-Apoio continuadol-comp.gastos domésticos 2 500,00 2 500,00
626824-Apoio continuado-prest.serviços a assoc 15 700,00 15 700,00
626825-Apoio continuado-encargos c/ lares 38 009,30 38 009,30
626826-Sorriso solidário-cartões presente 13 710,00 13 710,00
626829-Apoio Social-outros 1 114,67 851,97 57,60 205,10
62683 - Outros Serviços-Activ Lúdicas 170 921,65 11 000,81 20 967,00 36 845,80 87 016,79 15 091,25
62689 - Outros Serviços 157,00 65,00 50,00 42,00

Soma 290 583,62 123 677,35 22 677,75 38 967,51 89 120,38 16 140,63

64 - AMORTIZ. DO EXERCÍCIO

6423 - Equip, Básico 151,80 151,80
6425 - Equip.Administrativo 816,82 234,30 57,25 214,10 311,17
64279 - Estores 0,00

Soma 968,62 234,30 0,00 209,05 214,10 311,17

681 - IMPOSTOS
68123 -  Imposto de selo 29,18 21,00 4,14 1,44 2,60
6888 -  Outros Impostos 0,00

Soma 29,18 21,00 0,00 4,14 1,44 2,60

698 - OUTROS
6988 - OUTROS 0,00 0,00

Soma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Total de Gastos 291 581,42 123 932,65 22 677,75 39 180,70 89 335,92 16 454,40

2. RENDIMENTOS:
72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO

721 - Quotas dos associados 111 839,52 18 266,76 19 500,45 57 914,12 16 158,19
Soma 111 839,52 0,00 18 266,76 19 500,45 57 914,12 16 158,19

78 - OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

78882 - Donativos 125 388,00 125 000,00 60,00 50,00 278,00
78887 - Cursos de Formação 0,00
78888 - Activ Lúdicas/culturais 145 706,50 6 447,50 16 295,00 33 038,00 77 933,50 11 992,50
78889 - Outros 1 145,50 130,00 615,50 400,00

Soma 272 240,00 131 447,50 16 485,00 33 088,00 78 827,00 12 392,50

79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS

7911 - Juros Depósitos Bancários 47 745,20 47 745,20
7988 - Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00

Soma 47 745,20 47 745,20 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Total de Rendimentos 431 824,72 179 192,70 34 751,76 52 588,45 136 741,12 28 550,69
Saldo = (2-1) 140 243,30 55 260,05 12 074,01 13 407,75 47 405,20 12 096,29

O Técnico Oficial de Contas 4153                  A Direcção


