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Editorial
ASSEMBLEIA GERAL
No final de novembro realizaremos como habitualmente uma Assembleia Geral para aprovação do Programa de Ação e Orçamento
(P&O) para o próximo ano.

CONVOCATÓRIA

A proposta de P&O2023 que a Direção Central
submete aos Associados tem como critério
fundamental a sustentabilidade financeira e operacional da AREP no curto, médio e longo prazo.
Das ações propostas destaca-se, como não
podia deixar de ser, o Apoio Social aos Associados mais carenciados, para o qual se aloca,
de longe, o maior esforço financeiro.
Propomos, também, retomar com entusiasmo os
eventos de socialização, culturais e lúdicos. Eles são
meios importantíssimos para o combate à solidão e
para o fortalecimento da seiva mutualista que dá coesão e vivifica a nossa Associação.
Encetaremos ou continuaremos a desenvolver,
adicionalmente, mais de uma dezena de iniciativas especificas que endereçam a resolução
de problemas ou visam a melhoria da eficiência do nosso funcionamento.

Nos termos dos Artigos 25.º e 26.º dos
Estatutos, convoco a Assembleia Geral
da AREP – Associação de Solidariedade
Social dos Trabalhadores e Reformados
da EDP e da REN, para uma reunião ordinária na sua sede, sita na Av. Defensores de Chaves, 52 A S/L, em Lisboa,
pelas 15 horas, no dia 29 de novembro
de 2022, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação e votação do Programa
de Ação e Orçamento para 2023 e Parecer do Conselho Fiscal
2. Diversos.
Se à hora marcada não estiverem presentes associados que representem
mais de metade dos votos, a Assembleia reunirá meia hora depois com
qualquer número de associados. De
acordo com o artigo 9.º dos Estatutos,
podem participar na Assembleia Geral,
com direito a discutir, apreciar e votar
todos os assuntos constantes da Ordem de Trabalhos, os associados efetivos que, tendo as suas quotizações em
dia, tenham sido admitidos há pelo menos um ano.

No plano orçamental ajustaremos os nossos
encargos às receitas que pudermos obter. Não
iremos gastar mais do que aquilo que recebermos.
Manteremos os compromissos já assumidos no
Apoio Social.
Pretendemos beneficiar mais Associados, mas
fá-lo-emos com a prudência de "não dar passos maiores que a perna".
Para podermos distribuir mais, trabalharemos
para obter mais receitas e pouparemos nos
nossos gastos de funcionamento.

É admissível o voto por procuração ou
por correspondência nos termos estatutários e devidamente explicados em
nota anexa a esta Convocatória.

Contamos, para isso, com a ajuda e o esforço
de todos, Associados e Voluntários.
A vossa participação na próxima Assembleia
Geral, após análise critica dos documentos
que apresentamos, é imprescindível para a
gestão saudável da nossa AREP.

Lisboa, 14 de novembro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral

Esperamos por si. Se não puder estar fisicamente presente agradecemos que exerça o
seu direito de voto por correspondência, usando os meios que estarão à sua disposição.

Victor Manuel da Costa A. M. Baptista

Participe e vote.
António Pita de Abreu
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Nota Explicativa para o exercício
do voto por procuração ou por
Correspondência

PROGRAMA DE AÇÃO E ORÇAMENTO
2023
Síntese
Enquadramento Geral

Na Assembleia Geral de 29 de novembro, os
associados podem participar presencialmente, ou exercer o seu direito de voto, recorrendo a uma das seguintes alternativas:
a) Por procuração, delegando noutro associado
Para esta forma de votação deverá dirigir
uma carta simples ao Presidente da Mesa
da Assembleia Geral, identificando-se e
identificando o seu representante, com a
indicação de que lhe delega esse direito.
A carta, que pode ser entregue pelo seu
representante à Mesa da Assembleia Geral, deve ser assinada conforme o seu bilhete de
identidade ou cartão do cidadão.
b) Por correspondência
Para esta forma de votação, ser-lhe-ão
remetidos oportunamente dois envelopes;
um, auto endereçado (não necessita de
selo), dirigido ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, outro, de cor creme,
para nele introduzir o voto. O associado
deverá seguir os seguintes passos:
1.

Recortar e preencher a folha de identificação.

2. Recortar, preencher e colocar o boletim de
voto dentro do envelope creme.
3. Por fim, colocar o envelope creme e a folha
de identificação dentro do envelope autoendereçado e fazê-lo seguir pelo correio.
Só serão considerados os envelopes que entrem na sede da AREP até 29 de novembro
de 2022.
Aproveito, como Presidente Mesa da Assembleia Geral, para apelar à vossa participação neste ato, dada a sua importância na
vida da nossa Associação.

Lisboa, 14 de novembro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Victor Manuel da Costa A. M. Baptista

Atenção: Se votar por correspondência,
vote cedo para obstar aos atrasos dos
CTT. Só são válidos os votos que chegarem até 29 de novembro de 2022.

2022 constitui para a AREP – Associação de
Solidariedade Social dos Trabalhadores e
Reformados da EDP e da REN (IPSS) – um ano
marcante na sua já longa caminhada de 36
anos em prol dos seus Associados.
O prosseguimento da reformulação dos
processos existentes, as novas exigências da
gestão dos espaços e dos equipamentos
disponíveis e o aprofundamento de meios
telemáticos nas operações correntes trouxe
novos desafios para os nossos Voluntários.

Tem sido inquestionável, como sempre foi, o
empenhamento que todos têm demonstrado
na consecução das atividades desenvolvidas
pela nossa Associação, cientes de que o
nosso sucesso
está
dependente da
disponibilidade de cada um e da conjugação
mútua dos esforços.
Elemento imprescindível para a continuidade
da AREP, a gestão dos Voluntários constituirá
um dos focos da nossa atuação em 2023, tal
como o serão o esforço para a captação de
novos afiliados e o aumento da eficiência
operacional.
Tudo ao serviço de um objetivo prioritário:
providenciar Apoio Social aos nossos
Associados mais carenciados e atividades de
socialização lúdica e cultural a todos.
2023, num clima de guerra na Europa, de crise
energética, de subida de preços dos bens e
serviços e das taxas juro e com perspetiva de
níveis de inflação muito altos, afigura-se-nos
como um ano de particular dificuldade
socioeconómica, embora no que se refere ao
relacionamento social as restrições impostas
pela pandemia estejam já ultrapassadas,
não se antevendo que a atual situação de
normalização possa regredir.
É, pois, com uma espectativa acrescida que
planeámos o ano 2023.

O Orçamento agora proposto aposta, a nível
das receitas, no aumento do valor global de
quotização, quer por via do aumento médio
das quotas quer por admissão de novos
Associados.
Apostamos também no reajuste positivo dos
donativos das nossas Empresas patronas e
no incremento da consignação de IRS e IVA
com que os Associados nos têm beneficiado.
Ao nível das despesas e porque lidaremos
com um contexto inflacionário, seremos
obrigados a um esforço acrescido de
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eficiência operacional sem prejuízo de toda a
prudência que a nossa condição de
instituição particular de solidariedade social
(IPSS) exige.
Os Órgãos Dirigentes da AREP estão
comprometidos com uma gestão rigorosa dos
meios disponíveis. Pressupomos o nunca
negado empenho dos nossos Voluntários.

financeira transparente, prudente e criteriosa,
tendo sempre presente que os recursos da
AREP são um bem escasso e que a nossa
principal missão é a ação social. Os principais
encargos previstos no âmbito do Apoio Social
são:


Apoio Continuado (Lares e Cuidadores
domiciliares) - 210 mil euros

O Programa de Ação da AREP para 2023 foi,
pois, preparado neste contexto e tem como
orientação fundamental a sustentabilidade
financeira e operacional da AREP a curto,
médio e longo prazo.



Cartões de Compras (Estamos Presentes e
Sorriso Solidário) - 30 mil euros



Teleassistência (Sozinhos em Casa) - 5 mil euros



Apoio Médico ao Domicílio - 5 mil euros

O documento completo do Programa de
Ação e Orçamento para 2023 está disponível
na Sede da AREP, nas sedes das Delegações
e Núcleos e no site da arep (www.arep.pt).



Despesas diversas - 10 mil euros.

1.

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA 2023

Manutenção do enfoque da AREP no:


reforço do Apoio Social sem descurar:



o fortalecimento das atividades de
socialização, lúdicas e culturais que são
tradicionais.

Desenvolvimento das seguintes iniciativas
especificas:
A. Alargamento da abrangência e formato
dos Contactos de Conforto
B. Realização de palestras temáticas EDP e
REN
C. Recolha da perceção dos Associados
D. Constituição
Associado

de

E. Alargamento
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da

um

Gabinete

difusão

da

do

Revista

F. Realização do Inquérito Retratar 22
G. Campanha
Associados

de

Afiliação

de

Novos

H. Campanha para atualização de quotas
I.

Dinamização do corpo de Voluntários

J. Encontro/Jornada Nacional de Voluntários
K. Otimização da organização
Delegações / Núcleos
L.

DC

/

Alargamento da cooperação com o Clube
de Pessoal

M. Cooperação
congéneres

com

outras

IPSS

ou

Algumas destas iniciativas já começaram a
ser desenvolvidas em 2022.
2. Orçamento para 2023
Em 2023 continuaremos a garantir uma gestão

A recuperação da atividade das Delegações
e face ao aumento de custos por que
estamos a sofrer, devido à inflação,
orçamenta-se para 2023, um valor de 44,5 mil
euros para o total dos gastos das quatro
Delegações.
É opção estratégica a assunção de que a
Informação, Comunicação e Imagem da
AREP, são essenciais para a prossecução no
desenvolvimento das atividades da Associação prevendo-se gastar em 2023 56,7 mil
euros nesta área.
Na gestão dos Associados, em 2023, prevêem
-se gastos de 8 mil euros, sobressaindo as
despesas a suportar pela AREP com o almoço
de celebração do seu 37.º Aniversário e com a
campanha de angariação de novos
Associados.
Os Voluntários da AREP são especiais e
essenciais - se deixarem de existir a AREP
deixa de funcionar - pelo que a sua gestão
está assumida como prioritária.
Mesmo sendo um desafio difícil, vamos ter de
captar
novos
colaboradores
com
competências para alguns tarefas que
exigem uma maior especialização. Prevê-se,
também, proporcionar a todos os Voluntários,
em diferentes fases, formação em várias
matérias, nomeadamente na área dos
sistemas de informação. Os cerca de 14 mil
euros
que
estão
previstos
incluem,
igualmente, a realização de um Encontro/
Jornada Nacional, continuando uma prática
que foi interrompida com a situação
epidemiológica que vivemos.
No que se refere a Infraestruturas e Sistemas,
o
grande
esforço
de
modernização,
nomeadamente do parque informático, vai
ficar praticamente concluído em 2022,
prevendo-se para 2023 um gasto a rondar os
2 mil euros, para a substituição de alguns
equipamentos mais antigos que ainda vão
restar no final deste, tanto em Lisboa como
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nas restantes Delegações.
Quanto aos gastos com o funcionamento
corrente da AREP, estão previstos um pouco
mais de 20 mil euros, valor idêntico ao
previsto para 2022. Entre as rubricas com
gastos mais relevantes destacam-se: (i) as
deslocações e estadas, para fazer face ao
acompanhamento
da
atividade
das
Delegações, (ii) “Outros Serviços”, que
respeita à assunção da parte que nos cabe
na partilha de despesas das instalações de
Lisboa com o Clube do Pessoal da EDP, (iii)
"Rendas e alugueres" e (iv) "Conservação e
reparação de equipamento informático",
referente à manutenção do parque existente.
Para custear as atividades programadas
para 2023, num total de 398,6 mil euros, foi
orçamentado um total de recebimentos de
399,1 mil euros, destacando-se:
As quotizações, que contribuem com cerca
164 mil euros, têm subjacente um acréscimo
do número de Associados, bem como um
aumento da quota média de 15%, (menos de
30 cêntimos por mês por quota) assim como
uma recuperação de pagamentos em
atraso.
Relativamente aos donativos da EDP e da
REN que, no conjunto, sofrem um incremento
de 5 mil euros, pelo aumento da ajuda da
REN para 17,5 mil euros, decisão já tomada
para 2022, o montante global passa para
107,5 mil euros.
Continuamos a contar que a boa vontade
dos nossos Associados na consignação do
IRS e o benefício do IVA suportado vai permanecer em 2023, tendo mantido como
previsão valores próximos dos ocorridos em
2022, num valor conjunto de cerca de 54,3 mil
euros.
Os juros de depósito continuarão a ter pouca
expressão, cerca de 1,5 mil euros, ainda que
as taxas de juro estejam a começar a subir
por efeito da crise económica por que
estamos a passar.
Por último, os rendimentos de aplicações
financeiras de 71,5 mil euros, diz respeito à
previsão dos dividendos das ações da EDP e
da REN que a AREP detém atualmente,
correspondendo a um valor esperado igual
ao recebido em 2022.
Em termos finais, prevê-se que o excedente
em 2023 continue a ser marginal (500 euros),
como se espera de uma IPSS.
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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Programa de Ação e Orçamento para 2023
Nos termos das disposições legais e estatutárias o Conselho Fiscal reuniu a 11 de novembro
de 2022, tendo analisado o Programa de Atividade e Orçamento da AREP para 2023.
Considerando que:


O Programa de Ação e Orçamento se
encontra elaborado de acordo com as
disposições legais e estatutárias aplicáveis e que o mesmo permite uma adequada compreensão da evolução da

situação financeira e patrimonial da
AREP no exercício de 2023.
O Conselho Fiscal recomenda que o Programa
de Atividade e Orçamento para 2023 seja
aprovado.
Lisboa, 11 de novembro de 2022
O Presidente do Conselho Fiscal
José Figueiredo Soares
Vogais
Amélia Lurdes Ferreira Novo
António Manuel Faria Sousa Fonseca
O Vogal Suplente
Victor Manuel Nunes do Carmo

Extrato da ata da reunião do Conselho Geral de 15 de novembro de 2022
“…
Após apreciação do Programa de Ação e Orçamento para 2023 que, com antecedência, havia sido
distribuído por todos os membros e tendo presente o parecer do Conselho Fiscal, o Conselho Geral
deu o seu parecer favorável à proposta a apresentar à Assembleia Geral de 29 de novembro de
2022.
Lisboa, 14 de novembro de 2022
O Conselho Geral
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