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PRIMEIRA PARTE 
1. INTRODUÇÃO 

 
Principais orientações que enquadraram a gestão da arep em 2016: 
 

a) Intensificação das atividades estritamente sociais; 
b) Intensificação e desenvolvimento de novos projetos; 
c) Descentralização das atividades da arep; 
d) Sinalização de associados em dificuldade; 
e) Melhoria da comunicação com os associados; 
f) Captação de novos associados e aumento da quota média; 
g) Gestão e atividades 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 2016, bem como as políticas, o enquadramento estratégico e os 
objetivos globais que se adotaram, domínios pelos quais responde a Direção Central, como 
garante da unidade e da coerência de ação das Delegações. 
 
Uma informação mais detalhada sobre as atividades correntes poderá ser encontrada na 
terceira parte do relatório que inclui os relatórios individuais de cada Delegação. 
 

2. ATIVIDADE SOCIAL 
 
A atividade social desenvolvida em 2016 constituiu a natural sequência e aprofundamento do 
trabalho realizado em 2015. 
 
Nos últimos anos foram criadas condições que tornaram possível o reforço dos meios 
colocados à disposição do FAS-Fundo de Apoio Social, tornando-se assim possível um 
significativo e consolidado alargamento da ação social, tendo ocorrido no ano de 2016 um 
assinalável desenvolvimento de ações em benefício dos associados mais carenciados que, de 
forma sintética, seguidamente se apresentam: 
 
2.1  “TELEFONEMAS DE CONFORTO” 

 
Esta importante ação de solidariedade e carinho constitui um dos elos mais fortes e 
sentidos na ligação solidária da arep com os seus associados mais carentes. 
Para lá da presença e das palavras amigas, os voluntários da arep, no contacto, sentem 
com mais verdade as situações sociais difíceis, o que muito contribui para influenciar a 
criação de formas mais justas e eficientes a usar no trabalho a desenvolver em apoio dos 
associados. 
O quadro junto sintetiza a ação desenvolvida em 2016: 
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TELEFONEMAS DE CONFORTO EM 2016 
 

 DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Nº de Associados com apoio 27 27 138 10 202 

Telefonemas realizados 117 309 372 20 818 
 

2.2 “APOIO CONTINUADO” 
 
O apoio continuado a associados carentes, para ajuda no pagamento de Lares, de Apoio 
Domiciliário, de Centros de Dia e de outras despesas de idêntica natureza, constitui uma 
das mais expressivas ações solidárias da arep e é aquela que, no plano social, representa 
o maior esforço financeiro suportado pelo Fundo de Apoio Social. 
Ao longo do ano de 2016, beneficiaram deste apoio 37 associados, a que correspondeu 
um encargo global de 73,1 mil Euros, distribuídos pelas Delegações, conforme se mostra 
no Quadro junto.  
 

APOIO CONTINUADO 
 

  DLP DLC DLL DLS TOTAL 

APOIO CONTINUADO EM 2015 (€) 21 905 6 862 27 431 3 000 59 198 

APOIO CONTINUADO EM 2016           

  Associados beneficiados 14 4 18 1 37 

  Custo total (€) 32 798 8 800 30 297 1 250 73 145 

 
2.3 TELEASSISTÊNCIA – “SOZINHOS EM CASA” 

 
O serviço de teleassistência prestado pela Cruz Vermelha Portuguesa, mediante protocolo 
assinado com a arep, no decurso de 2016, assistiu a associados com idades iguais ou 
superiores a 80 anos e continuou a merecer muito boa aceitação. O número de utilizadores 
apoiados solidariamente pela arep atingiu 42 no final de 2016. 
 
No fim do ano, o serviço era utilizado por 51 associados: 42, como referido, com custos 
suportados pela arep e 9 por compra do serviço, com pagamento a cargo dos associados, 
nas condições do protocolo em vigor. 
O Quadro seguinte retrata a situação no fim do ano: 
 

SOZINHOS EM CASA EM 2016 
 

 DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Número Associados ligados 6 6 23 7 42 

Custo (€) 1 022 1 022 3 919 1 193 7 157 
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2.4 “ESTAMOS PRESENTES”/”SORRISO SOLIDÁRIO” 
 
Dentro do espírito solidário que é essência da arep e tendo em conta as possibilidades do 
Fundo de Apoio Social, foi decidido manter em 2016 a atribuição de cartões de compras 
aos associados mais carecidos. 
 
Em Junho, por altura do aniversário, a arep esteve presente junto de 67 associados. No 
Natal, com um sorriso solidário, a arep manteve o esforço junto desses associados. Os 
valores individuais atribuídos nessas duas fases oscilaram entre 160€ e 345€. 
 
Estas duas ações, faseadas no tempo, constituíram um importante esforço financeiro por 
parte da arep, cuja bondade está bem expressa nas manifestações de gratidão 
transmitidas pelos associados. 
 

ESTAMOS PRESENTES/SORRISO SOLIDÁRIO EM 2016 
 

Estamos Presentes 
(junho) DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Nº de associados 23 14 24 6 67 
Encargo (€)    5 595    3 825  5 485 1 230 16 400 

Sorriso Solidário 
(dezembro)           

Nº de associados 23 14 24 6 67 
Encargo (€) 5 920 3 630 5 230 1 230 16 010 

Custo Total 11 515  7 455  10 715 2 460 32 410 

 
 

2.5 “APOIO MÉDICO AO ISOLAMENTO” 
 
A arep celebrou um Protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, com o objetivo de 
proporcionar aos associados e aos membros do seu agregado familiar, em todo o país, o 
acesso complementar a cuidados de saúde, em condições muito favoráveis. 
O serviço funciona em todo o País, 24 horas por dia, 365 dias por ano e faculta médico de 
urgência ao domicílio, aconselhamento médico telefónico e transporte gratuito do doente 
em situação de urgência, se prescrito pelo médico. 
 
Este serviço que qualquer associado pode subscrever junto da sua Delegação é concedido 
gratuitamente pela arep a associados com carências financeiras e/ou dificuldades no 
acesso à rede oficial de cuidados médicos. 
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APOIO MÉDICO AO ISOLAMENTO EM 2016 
 

 
 
 
 
 

2.6  “PROTOCOLOS” 
 
O estabelecimento de novos protocolos, durante o exercício de 2016, evoluiu 
positivamente, tendo-se atingido um total de 157 protocolos, cobrindo áreas tão 
importantes como o Apoio à Família; Saúde; Lazer; e Serviços. 
 
Não foi possível em 2016 colocar em serviço a ferramenta informática preparada para 
melhoria dos processos de divulgação, consulta, atualização, controlo e arquivo dos 
protocolos. 
Este atraso prende-se com dificuldades na atualização e colocação em serviço do site da 
arep. 
 

2.7 “FUNDO DE APOIO SOCIAL (FAS/arep) ” 
 

O Fundo de Apoio Social foi criado e modelado por forma a satisfazer dois objetivos 
fundamentais: 
 
 Dispor na arep de um “veículo” que lhe permita apoiar associados com carências 

financeiras extremas; 
 
 Concentrar nesse “veículo” os recursos que se destinarem obrigatoriamente a 

atividades de natureza social. 
 

O património do Fundo tem vindo a ser reforçado, como o demonstram os saldos 
apurados nos finais de 2015 e 2016, respetivamente: 768,4 e 806,7 mil Euros. 
 
Em março de 2016 a arep reforçou o Fundo com 150 mil Euros, por forma a poder 
satisfazer o incremento que se tem verificado na atividade social e que em 2016 atingiu o 
valor global de 112,7 mil Euros. 
 
Nos últimos anos tem-se procurado adotar um procedimento de acumulação patrimonial 
que permita, a prazo, manter a sustentabilidade do Fundo e gerar recursos que permitam 
assegurar a missão da arep. 

 DLP DLC DLL DLS TOTAL 

Nº de associados com 
acesso gratuito – dez. 2016 10 4 13 5 32 



 

5 
 

 
Deve aqui referir-se, com ênfase, que a boa capacidade do Fundo de Apoio Social, muito 
fica a dever-se à generosidade dos donativos da EDP e da REN. 
 

FUNDO DE APOIO SOCIAL – FAS 
Balanço (31 de Dezembro se 2016) 

DESCRIÇÃO Receitas 
(€) 

Despesas 
(€) 

Saldo 
(€) 

Saldo em 1 de Janeiro 2016 - -    768 428 

Apoio a associados em 2016  112 713  

     Apoio Continuado 

     Teleassistência (“Sozinhos em casa”) 

     Cartões de Compras (“Estamos Presentes”) 

     Cartões de Compras (“Sorriso Solidário”) 

- 

   73 146 

     7 157 

   16 400 

   16 010 

    

         -        655 715 

Donativos 981  656 696 

Transferência arep 150 000       806 696 

Saldo em 31.12.2016   806 696 

 
 

3. ATIVIDADES CORRENTES: EVENTOS DE NATUREZA RECREATIVA E CULTURAL 
 
Em 2016 realizaram-se 69 eventos desta natureza, tendo-se registado 3 182 participações 
entre associados, cônjuges e outros participantes. 
 
Realizaram-se atividades relacionadas com bordados e artes decorativas na Delegação de 
Lisboa, onde tiveram também continuidade as atividades na área da saúde e bem-estar 
(manicure, pédicure, massagens), apoio jurídico, acupuntura e psicoterapia.  
 
Os quadros seguintes resumem os custos e proveitos com estas atividades, bem como a 
comparticipação da arep. Como se pode verificar, esta comparticipação foi, em termos globais, 
de 15%. Os eventos realizados fora do território continental, de acordo com a política 
estabelecida, não beneficiaram de qualquer comparticipação. 
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PASSEIOS, CONVÍVIOS, VISITAS CULTURAIS 
FORMAÇÃO, SAÚDE E BEM ESTAR 

RESUMO GLOBAL 
 

 Despesa  
(mil €) 

Receita  
(mil €) 

Encargo 
arep 

 
(mil 
€) 

% 

No território Continental 133,1   107,7   25,4  19,1  

Fora do território Continental 35,8   35,8   - - 

SUBTOTAL 168,9   143,5   25,4  15,0  

Saúde e Bem-estar 0,2   - 0,2  100%  

TOTAL 169,1   143,5   25,6  15,1  
 
 

DELEGAÇÃO DO PORTO 
 
 

 Despesa 
(mil €) 

Receita 
(mil €) 

Encargo 
arep 

  
(mil 
€) 

% 

No território Continental 21,3   15,9   5,4  25,4  

Fora do território Continental - - - - 

TOTAL 21,3   15,9   5,4  25,4  
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            Desfolhada Minhota 

DELEGAÇÃO DE COIMBRA 
 
 

 Despesa 
(mil €) 

Receita 
(mil €) 

Encargo 
arep 

 
(mil 
€) 

% 

No território Continental 27,3   22,6   4,7  17,2  

Fora do território Continental -   -   - - 

TOTAL 27,3   22,6   4,7  17,2  
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São Martinho 

 
 

DELEGAÇÃO DE LISBOA 
 

 

 
Despesa 
(mil €) 

Receita 
(mil €) 

Encargo 
arep 

 
(mil 
€) % 

No território Continental 46,4   38,8   7,6  16,3  

Fora do território Continental 35,8   35,8   - - 

SUBTOTAL 82,2   74,6   7,6  9,2  

Saúde e Bem-estar 0,2   - 0,2  100%  

TOTAL 82,4   74,6   7,8  9,2  

 

 

Ouviu-se poesia nas "Conversas com Chá" 
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DELEGAÇÃO DE SETÚBAL 

 
 

 Despesa 
(mil €) 

Receita 
(mil €) 

Encargo 
arep 

  
(mil 
€) % 

No território Continental 25,1   21,8   3,3  13,1  

Fora do território Continental - - - - 

TOTAL 25,1   21,8   3,3  13,1  
 

 

 

Encontro de Gerações 

 

 

4. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS 
 
Como se pode observar no quadro seguinte, chegámos ao final de 2016 com 5 732 associados, 
mais 7 do que em 31 de dezembro de 2015. Registou-se a entrada de 188 novos associados e 
a saída de 181 (159 dos quais por falecimento). 
 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ASSOCIADOS 
 

DELEGAÇÕES 2012 2013 2014 2015 2016 
Variações 

2016/2015 

DL Porto 1 065 1 044 1 073 1099 1106 +7 

DL Coimbra 1 174 1 197 1 275 1332 1344 +12 
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DL Lisboa 2 471 2 509 2 468 2437 2428 - 9 

DL Setúbal 868 856   848 857 854 -3 

TOTAL 5 578 5 606 5 664 5725 5732 +7 

 
Saúdam-se as variações positivas ocorridas nas Delegações de Coimbra e do Porto as quais 
refletem, uma vez mais, o dinamismo que as próprias Delegações e os seus Núcleos vêm 
evidenciando nos últimos anos. Destaque em 2016 para os encontros/convívio de 
descentralização realizados em Braga e Castelo de Vide com o envolvimento importante dos 
respetivos Núcleos. 
 

 
Eventos como os realizados em Braga e Castelo de Vide são assim determinantes, quer para 
suscitar a adesão de novos associados, quer ainda por simples estratégia de descentralização, 
dado que permitem a afirmação da arep junto de colegas associados e não associados. 
 
O volume anual de saídas aconselha a que se continue a apostar nestas ações de sensibilização 
e outras iniciativas que favoreçam a captação de novos associados. No Programa de Ação para 
2017 estão previstas iniciativas com esse objetivo, conjugadas com outras medidas que dêem 
maior visibilidade à arep. 
De facto há ainda uma apreciável margem de progressão já que o grau de associatividade se 
situa em cerca de 14% dos trabalhadores do ativo e de 23% dos reformados e pensionistas. 
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Categoria 2013 2014 2015 2016 

Reformados 3 438 3 510 3 611 3 634 

Trabalhadores no ativo 1 054 1 034 1 020 998 

Cônjuges 440 444 433 435 

Pensionistas 665 666 649 652 

Ex-Trabalhadores 9 10 12 13 

TOTAL 5 606 5 664 5 725 5 732 

 
O decréscimo observado no número de trabalhadores no ativo resulta essencialmente da 
passagem desses trabalhadores à condição de reformados, ao longo do ano. 
  

5. DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA arep 
 
A descentralização das atividades tem sido, e continuará a ser, uma política da arep assumida 
com muita determinação. 
 
Em 2016 procurámos criar condições para chegar ao maior número de associados, incluindo 
os que se encontram mais afastados dos grandes centros urbanos. Contámos para isso com a 
dinamização dos Núcleos já constituídos, mas cada vez mais o objetivo tem sido assumido 
diretamente pelas Delegações e pela Direção Central. 

 
Em 2016 destacámos já as iniciativas das Delegações do Porto e Lisboa, com a organização dos 
grandes encontros/convívio de Braga e Castelo de Vide, apelando à participação de associados 
e não associados. Estes eventos permitiram divulgar a mensagem da arep, explicando a sua 
missão, os seus objetivos e as iniciativas em curso. 
 
A importância desta política de descentralização exige que nos mantenhamos nesta trajetória 
e isso mesmo ficou estabelecido no Programa de Ação para 2017 onde as Delegações incluíram 
eventos com estas características. 
 

6. COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS 
 
A partilha e compreensão dos objetivos da arep exigem uma persistente comunicação com os 
associados. Em 2016 procurámos aproveitar os eventos com maior participação – o 
aniversário, o encontro de gerações e os encontros/convívio de descentralização – para 
divulgar e explicar as principais atividades da arep. 
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De resto, mantivemos, com regularidade, a publicação do nosso Boletim Trimestral – o 
informarep - e prosseguimos os contactos telefónicos com os nossos associados no dia de 
aniversário. 
 
O site da arep esteve em reformulação, praticamente ao longo de todo o ano de 2016. Tem 
sido um processo difícil, ainda não totalmente concluído. No entanto, no final do ano, 
encontrava-se já em produção, prevendo-se que no decurso da primeira metade de 2017 
sejam introduzidas funcionalidades ainda em falta e seja encontrada uma metodologia de 
atualização sistemática, mais rápida e mais eficaz. 
O adiamento sucessivo da reformulação desta ferramenta em 2016 ficou a dever-se a um apoio 
técnico desadequado que esperamos, naturalmente, ultrapassar em 2017. 
 

7. CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS 
 
O grau de associatividade entre os trabalhadores, reformados e pensionistas da EDP e da REN, 
continua modesto. Tínhamos programado para 2016 executar um conjunto de iniciativas, em 
cooperação com as nossas duas empresas, tendo em vista levar a nossa mensagem aos colegas 
ainda não associados. Infelizmente não se concretizaram, alegadamente por terem ocorrido 
reorganizações diversas nos serviços que, à partida, se esperava estarem envolvidos nessa 
cooperação.  
Apesar disso, inscreveram-se na arep em 2016, como se referiu já, 188 novos associados e 
continuaremos, em 2017, a desenvolver diligências e contactos com a EDP e a REN, no sentido 
de encontrarmos formas de promover a divulgação da arep, quer distribuindo portfólios 
informativos aos colegas que vão passando à situação de reforma, quer utilizando os seus 
meios de comunicação próprios, quer cooperando em iniciativas conjuntas e relacionadas com 
processos de preparação para a reforma. 

 
8. REORGANIZAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO 

 
Conseguiu-se dotar as Delegações com o equipamento necessário para as suas atividades 
correntes e, a nível central, contámos com a concessão de equipamento descontinuado da 
REN (6 postos de trabalho) mas em condições de ainda responder bem às necessidades da 
arep. A instalação deste equipamento bem como a normalização de algum software utilizado 
foram também assegurados pela REN. 
Aqui fica a gratidão da arep por esse apoio. Numa iniciativa como esta, a funcionar em rigoroso 
regime de voluntariado e sem valência nesta área da informática, ocorrem com frequência 
anomalias para as quais não temos resposta e criam bloqueamentos no seu funcionamento. 
Acreditamos que esse apoio institucional da REN pode, no futuro, estar mais presente e, em 
jeito de “help-desk”, resolvermos essas anomalias. 
 

9. COMEMORAÇÃO DO 30.º ANIVERSÁRIO DA arep 
Em 18 de junho de 2016, no acolhedor espaço da Quinta das Acácias em Rio Maior, a arep 
comemorou o seu 30.o aniversário. 
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A presença de 322 associados e acompanhantes, oriundos de todas as Delegações e Núcleos 
constituiu, em si mesma, uma manifestação de vitalidade da arep. 
Foram distribuídos diplomas aos voluntários que completaram 10 ou mais anos de entrega às 
causas da arep. 
Palavras generosas foram proferidas pelo Eng.º António Pita de Abreu, um grande amigo da 
arep. 
O Presidente da arep enalteceu e prestou sentida homenagem aos pioneiros que, em janeiro de 
1986, numa assembleia constituinte, deram um impulso decisivo à criação formal da arep. 
Lembrou ainda que ao longo destes 30 anos a arep não desvirtuou os seus objetivos estatutários 
de ação social solidária.  
 

 
Comemoração do 30.º aniversário 

 
10. EVENTOS DIVERSOS 

 
10.1 Assembleias Gerais realizadas em 2016 

 
10.1.1 Assembleia Geral de 31 de março 

A Assembleia contou 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 2015 e eleito um novo membro para o 
Conselho Geral da arep: António Manuel Pita de Abreu, associado n.º 5223. O 
Eng.º Pita de Abreu exerceu sempre, ao longo do seu percurso profissional na EDP, 
funções da mais elevada responsabilidade das quais se destacam as de Membro do 
Conselho de Administração Executivo do Grupo, Presidente Executivo da EDP 
Produção e Presidente Executivo da REN. Foi também membro de várias 
organizações institucionais do setor elétrico. É atualmente Presidente da 
Universidade da EDP. 
O Eng.º Pita de Abreu, associado desde 2007, foi sempre um grande aliado da nossa 
associação e um privilegiado intérprete da sua relevância para a Comunidade de 
trabalhadores e reformados da EDP e da REN. A sua eleição para o Conselho Geral 
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da arep é uma mais valia para se assegurar a continuidade e o desenvolvimento da 
associação com total respeito dos seus objetivos estatutários. 
 

10.1.2 Assembleia Geral de 28 de novembro  
Nesta Assembleia Geral Ordinária foi aprovado o Programa de Ação e Orçamento 
para 2017, após uma síntese desse Programa ter sido remetida oportunamente a 
todos os associados eleitores que tiveram, assim, condições para conhecer 
cabalmente as escolhas propostas. 
 

10.1.3 Assembleia Geral Eleitoral de 19 de dezembro 
A Assembleia contou com uma participação significativa do universo eleitoral 
(cerca de 25%) e elegeu novos Órgãos Centrais e Locais para o quadriénio 
2017/2020. 
Registou-se uma apreciável renovação entre os membros eleitos e em todas as 
listas se reafirmou uma comunhão com a estratégia que tem sido seguida na arep, 
sem prejuízo de se empenharem na inovação, designadamente no domínio das 
iniciativas sociais. 

 
10.2 Reuniões do Conselho Fiscal 

Ao longo de 2016 realizaram-se reuniões entre a Direção Central e o Conselho Fiscal, 
tendo em vista o acompanhamento sistemático por parte deste Órgão Social, não só das 
contas e dos movimentos financeiros da arep, mas também de toda a atividade realizada 
pela Associação. 
Na reunião realizada em 2 de março, o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável ao 
Relatório e Contas de 2015 que viria a ser apreciado e aprovado pela AG de 31 de março. 
Reuniu também em 2 de novembro para análise do Programa de Ação e Orçamento para 
2017 a apresentar pela Direção Central à Assembleia Geral de 28 de novembro. O 
Conselho Fiscal recomendou que o PAO fosse aprovado. 
 
 

10.3  Reunião do Conselho Geral de 4 de novembro 
Conforme estabelecido nos Estatutos, o Conselho Geral reuniu em sessão ordinária no dia 
4 de novembro, tendo emitido parecer favorável sobre o Programa de Ação e Orçamento 
para 2017. 
  

10.4 Grupo de Apoio Social 
Coordenado pelo Eng. Graça Lobo, o GAS manteve ao longo do ano, o seu trabalho de 
análise e avaliação da situação social dos associados da arep, emitindo com regularidade 
relatórios de atividade e propondo ao FAS – Fundo de Apoio Social, os apoios que se 
justificavam. 

 
10.5 Distribuição de diplomas aos voluntários com 10 ou mais anos de colaboração com a arep 

No âmbito das comemorações do seu 30.º aniversário, a arep decidiu homenagear os 
voluntários com 10 ou mais anos de colaboração com a associação, entregando-lhes um 
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diploma a assinalar a efeméride. Tratou-se de um ato simbólico que pretendeu realçar a 
importância do trabalho voluntário na afirmação da arep. 
 

10.6 Distribuição de Diplomas aos Associados com 25 Anos de Antiguidade em 2016 
Em junho, a arep distribuiu aos associados que em 2016 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. 

 
10.7 Almoço de Natal dos Voluntários da arep 

Mais uma vez os voluntários da arep reuniram-se num almoço de Natal em todas as 
Delegações. Também com este gesto simbólico quis a arep expressar aos voluntários a 
sua gratidão pelo trabalho que, desinteressadamente, têm vindo a desenvolver em favor 
dos nossos colegas mais necessitados. 
 

 10.8 Concluiu-se o processo de legalização do novo logotipo 
Em ofício dirigido à arep, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial informou sobre a 
emissão, nesse mês, do despacho de concessão, alusivo ao processo de registo do 
logotipo da arep. Ficou assim, concluído, o respetivo processo de legalização. 
Recorda-se que a simbologia do novo logotipo foi descrita no informarep n.º 32. 
 

10.9 Participação no 40.º aniversário do Clube de Pessoal da EDP 
A arep participou, com muito gosto, no almoço comemorativo do 40.º aniversário do 
Clube de Pessoal da EDP, por amável cortesia dos seus dirigentes. 
O evento decorreu em Alferrarede e a arep pôde testemunhar a animação, a alegria e a 
amizade que transbordaram entre os participantes. 
 

10.10 Jantar da Delegação de Loures do Clube EDP: um gesto de solidariedade para com a 
arep 
A propósito da época natalícia, a Delegação do Clube realizou um jantar durante o qual 
foi recolhido um contributo solidário dos participantes a entregar à arep. No evento 
esteve presente o Presidente da arep que teve oportunidade de se dirigir aos presentes, 
lembrando os objetivos estatutários da nossa associação e agradecendo a nobreza do 
gesto solidário do clube. 
 

11. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM A EDP E COM A REN 
As relações entre a arep e as nossas duas empresas decorreram sempre com a habitual 
normalidade. Sabemos que a inclusão do nome das empresas na designação da associação nos 
impõe uma particular responsabilidade quanto à necessidade de preservarmos e dignificarmos a 
sua imagem. Acreditamos também que as empresas encontram na arep uma forma de, por esta 
via, afirmarem a sua condição de empresas socialmente responsáveis. 
 
Em 2016, vale a pena destacar a cooperação específica com os Departamentos de Assuntos Sociais 
das empresas, tendo em vista uma intervenção mais eficiente e conjugada  nas iniciativas de 
intervenção social. Destaque também para as parcerias da arep com os Programas de 
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Voluntariado das empresas, parcerias que se têm traduzido na pronta e interessada colaboração 
da nossa parte em algumas iniciativas de sustentabilidade social, designadamente no caso da EDP. 
Vale a pena referir a título de exemplo, a contribuição da arep para que a EDP seja certificada 
como Empresa Familiarmente Responsável. 
De resto, continuámos a contar, em 2016, com os seguintes apoios: 
 

 Os subsídios 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 algum equipamento informático e respetiva 

manutenção. 
 

12. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OUTRAS ENTIDADES 
Para além dos contactos normais com o Instituto de Segurança Social, enquanto entidade 
tutelar da arep, estabeleceram-se múltiplos protocolos com prestadores de serviços na área 
da saúde, nos lares para idosos, no apoio domiciliário, sempre com o objetivo de disponibilizar 
aos associados uma diversidade de serviços em condições vantajosas, face ao mercado. De 
entre estes, importa destacar a continuada e virtuosa parceria da arep com a Cruz Vermelha 
Portuguesa, na base da qual temos desenvolvido iniciativas concretas, como sejam o “Sozinhos 
em Casa” (teleassistência) e o “Apoio Médico ao Isolamento”. 
 

13. ASSOCIADOS QUE NOS DEIXARAM 
Registámos o falecimento de 159 associados durante o ano de 2016. Comungamos da dor dos 
seus familiares e amigos e deixamos aqui expressa a nossa sentida homenagem por terem 
partilhado connosco os ideais desta nossa associação. 
 

14. AGRADECIMENTOS 
Agradecemos à EDP e à REN os 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. 
 
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 crescente interesse e envolvimento de todos 
na vida da arep. 
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Por último, queremos também deixar expressa a nossa gratidão a todos quantos, de forma 
muito generosa, se têm referido ao trabalho que temos vindo a desenvolver. Tal generosidade 
representa para nós uma enorme responsabilidade mas também um reforço de motivação 
para fazermos mais e melhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
 
CONTAS, PROPOSTA DA DIREÇÃO CENTRAL E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

1. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016 
 
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 
retificações da Declaração de Retificação nº 67-B72009 de 11 de setembro, e com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de agosto. 
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Nestes termos, os mapas elaborados para uma completa apreciação e justificação das contas 
deste exercício de 2016 são os seguintes: 
 

BALANÇO 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR NATUREZA 
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2016 
 

Como se pode observar no quadro seguinte, o excedente do exercício foi de 47,6 mil euros, 
menos 71% do que no ano anterior. Este resultado fica a dever-se: 
 

a) a um acréscimo de 5% nos encargos com a ação social; 
b) a um acréscimo de 33% nos encargos com a realização das assembleias gerais e com a 

produção e divulgação do informarep; 
c) um aumento de 39% nas comparticipações da arep nas atividades de convívio, 

culturais e recreativas, correspondente a cerca de 15% dos custos totais daquelas 
atividades; 

d) à contabilização das imparidades decorrentes da oscilação de cotações das ações da 
EDP e REN; 

Mas sobretudo 
e) ao facto de os subsídios da EDP, no montante de 100 mil euros, e da REN, no montante 

de 12,5 mil euros, só terem sido contabilizados e entregues em 2017, embora 
respeitando a 2016. 

 
No tocante aos rendimentos, a conta de resultado reflete 
 

i. o subsídio da REN no montante de 12,5 mil euros, referente a 2015; 
ii. as quotizações dos associados, em valor ligeiramente superior ao ano anterior 

iii. e, não menos importante, a consignação de 0,5% de IRS por parte dos associados, que 
rendeu 60 mil euros. 

 
 
 
 

CONTAS 2012 2013 2014 2015 2016 

Rendimentos Totais 367.576 € 431.825 € 422 265€ 498 097€ 509 666 

Dos quais:          

Consignação IRS+IVA       48.022 € 60 319 

Quotizações 109.931 € 111.840 € 125.616 € 147.221 € 148 820 

Donativos 109.736 € 125.388 € 112.560 € 101.521 € 12 710 

Gastos Totais 137.783 € 291.582 € 309.314 € 334.923 € 362 055 
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A ligeira melhoria das quotizações viria a reflectir-se também na quota média, que passou de 
2,14 € em 2015 para 2,16 € em 2016. 
 
 

 QUOTA MÉDIA 

DELEGAÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 

  Delegação do Porto 1,40 € 1,46 € 1,62 € 1,89 1,95 

  Delegação de Coimbra 1,32 € 1,36 € 1,43 € 1,65 1,68 

  Delegação de Lisboa 1,93 € 1,92 € 2,21 € 2,59 2,65 

  Delegação de Setúbal 1,56 € 1,57 € 1,72 € 1,96 1,82 

TOTAL 1,64 € 1,66 € 1,85 € 2,14 2,16 

 
 
Como habitualmente, 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. 

 
2. PROPOSTA DA DIREÇÃO CENTRAL  

 
A Direção Central propõe: 
 Que seja apreciado e votado o Relatório e Contas de 2016 
 Que o excedente do exercício de 47,6 mil euros seja transferido para a conta de Reservas 

Livres 
 
Lisboa, 20 de Fevereiro de 2016 

 
 
 

SALDO 137.783 € 140.243 € 112.952 € 163.174 € 47 612 
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DIREÇÃO CENTRAL 
 

Presidente -------------------------------------------------------------------------------------- 
Manuel de Jesus Martins 
 

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

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

Vogal --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Manuela Duarte Oliveira 
 

Vogal --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alice Maria Paradela Gaspar  

 



                DESENVOLVIMENTO DAS CONTAS DE GASTOS E RENDIMENTOS POR NATUREZA EM 31/12/2016

DIRECÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO DELEGAÇÃO

CONTA TOTAL CENTRAL PORTO COIMBRA LISBOA SETÚBAL

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

62211 - Trab Especializados-Curso Informática 0,00
62212 - Trab Especializados-Curso Inglês 0,00
62214 - Software de Contabilidade 157,44 157,44
62215 - Serviços bancários 1 902,11 1 760,13 34,00 10,00 46,50 51,48
62219-Trab Especializados-Outros 0,00
62221-Boletim InformAREP 12 837,48 12 837,48
62229-Pub e Propaganda-Outros 110,70 110,70
6224-Honorários 830,50 430,50 250,00 150,00
6226 - Cons. e Reparação 615,49 10,00 605,49
6228 - Serv Especializados-Outros 0,00
6231 - Ferramentas e utensilios desg rápido 63,87 9,60 54,27
6233 - Material de escritório 6 045,14 4 522,20 132,44 437,23 740,39 212,88
6234 - Artigos para oferta 0,00
6238 - Outros Materiais 0,00
6251- Deslocações e Estadas 2 780,10 872,79 879,76 807,55 220,00
62621 - Telefone 0,00
62622 - Correios 14 485,66 14 482,16 3,50
62623 - Internet 918,92 221,40 348,76 348,76
62624 - Telemóveis 469,68 144,15 212,51 51,26 61,76
62625 - TVCabo 214,14 214,14
62629 - Comunicações - Outros 0,00
6263 - Seguros 0,00
6265 - Contencioso e Notariado 137,18 137,18
6267 - Limpeza, Higiene e Conforto 0,00
62681 - Outros Serviços-Bar 275,52 40,92 202,77 31,83
62682-Apoio Social 112 408,33 112 191,06 0,00 0,00 217,27 0,00
6224-Apoio continuado-prest.serviços a assoc 3 050,00 3 050,00
626821-Estamos presente-cartão de compras 16 400,00 16 400,00
626822-Sozinhos em casa-teleassistencia 7 175,24 7 175,24
626823-Apoio continuadol-comp.gastos domésticos 3 777,73 3 777,73
626824-Apoio continuado-prest.serviços a assoc 31 912,50 31 912,50
626825-Apoio continuado-encargos c/ lares 34 000,60 34 000,60
626826-Sorriso solidário-cartões presente 15 470,00 15 470,00
626829-Apoio Social-outros 622,26 404,99 217,27
62683 - Outros Serviços-Activ Lúdicas 168 289,14 14 470,28 20 909,56 27 027,50 80 754,69 25 127,11
62689 - Outros Serviços 570,46 375,45 120,01 75,00

Soma 323 111,86 162 388,29 22 537,58 29 088,54 82 415,70 26 681,75

64 - AMORTIZ. DO EXERCÍCIO

6423 - Equip, Básico 0,00
6425 - Equip.Administrativo 1 250,89 631,94 57,25 68,96 492,74
64279 - Estores 46,80 46,80

Soma 1 297,69 678,74 0,00 57,25 68,96 492,74

65 - PERDAS POR IMPARIDADE

6531 - Em Inv Financeiros - EDP 31 081,81 31 081,81
6532 - Em Inv Financeiros - REN 6 533,77 6 533,77

Soma 37 615,58 37 615,58 0,00 0,00 0,00 0,00
681 - IMPOSTOS
68123 -  Imposto de selo 29,86 24,45 0,40 3,36 1,65
6882 -  donativos 0,00
6883 -  quotizações 0,00
68881 - coimas 0,00

Soma 29,86 24,45 0,00 0,40 3,36 1,65

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 362 054,99 200 707,06 22 537,58 29 146,19 82 488,02 27 176,14

2. RENDIMENTOS:
72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇO

721 - Quotas dos associados 148 820,33 25 909,18 27 054,12 77 166,37 18 690,66
Soma 148 820,33 0,00 25 909,18 27 054,12 77 166,37 18 690,66

78 - OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

78871 - Consignação 0,05 IRS 53 319,82 53 319,82
78872 - Recuperação 15% IVA suportado 7 005,95 7 005,95
78882 - Donativos 12 710,00 12 500,00 10,00 150,00 50,00
78887 - Cursos de Formação 0,00
78888 - Activ Lúdicas/culturais 141 822,15 8 596,00 15 542,50 22 576,00 73 310,15 21 797,50
78889 - Outros 1 115,00 100,00 815,00 200,00

Soma 215 972,92 81 421,77 15 652,50 22 726,00 74 175,15 21 997,50

79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS

7911 - Juros Depósitos Bancários 15 180,41 15 180,41
7921 -Aplicações de Meios Financeiros 29 693,00 29 693,00
7988 - Outros proveitos e ganhos financeiros 0,00

Soma 44 873,41 44 873,41 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Total de Rendimentos 409 666,66 126 295,18 41 561,68 49 780,12 151 341,52 40 688,16
Saldo = (2-1) 47 611,67 -74 411,88 19 024,10 20 633,93 68 853,50 13 512,02

O Contabilista Certificado                  A Direcção


