PLANO DE ATIVIDADES 2020 – ARGE – PROPOSTA
Os atuais Órgãos Sociais da ARGE – Associação dos Reformados da Galp Energia, acabam em
2019 o seu primeiro ano de atividades, preparando já o segundo, seguindo os mesmos princípios
de rigor e transparência que nos orientam desde início.
Após o excelente trabalho dos anteriores Órgãos, o nosso objetivo é tentar reforçar o trabalho
nas diversas áreas de atividade e chegar até ao maior número de Associados, principalmente
aqueles que apresentam mais problemas e dificuldades, e com quem poderemos ter ações de
maior apoio, que possibilitem minorar ou resolver tais situações.
Mas não só. Todos os associados, de uma maneira ou outra, têm de ter a nossa total atenção,
através da realização de diversas atividades culturais, sociais e recreativas, indo assim ao
encontro dos anseios inerentes, quer no plano individual quer coletivo.
Todo o empenho para reforçar o número de Associados será o nosso maior objetivo para o
próximo ano, num compromisso fiel com a missão que nos foi confiada.

Listagem de algumas atividades para 2020:
- Reforço significativo, sustentado e devidamente filtrado e controlado da Área de Solidariedade,
tanto nos casos tratados como nas verbas envolvidas, nomeadamente com os que, embora
passando dificuldades, não solicitam ajuda, por razões várias;
- Dinamizar e continuar a modernizar o Boletim com reforço da participação dos Associados, e
manter a renovação continuada do Site, procurando fazer chegar o máximo de informação de
interesse coletivo, além da realização de iniciativas de âmbito cultural, focadas num maior e
vasto interesse;
- Apoiar as atividades das três Delegações e procurar dar-lhes os meios necessários para
melhorarem, ainda mais, as suas ações e apoios;
- Continuar a promover os Almoços, anuais e de Natal, para que sejam um ponto de encontro,
convívio e animação, indo cada vez mais ao encontro dos interesses e objetivos dos Associados,
fortemente interligados com as suas Delegações;
- Manter uma forte interligação com a Galp Energia nas suas diversas vertentes, com o objetivo
de servir os justos interesses dos Associados;
- Reforçar as parcerias com outras entidades, nomeadamente lares, apoio domiciliário, outras
associações congéneres e todas as organizações ou meios diversos para apoio e informação da
ARGE;
- Prioridade à angariação de novos Associados, reformados, pré-reformados, trabalhadores no
ativo e respetivas famílias, por forma a consolidar e engrandecer o papel da ARGE, estando assim
mais próximo do universo Galp.
- Continuar a dinamizar a divulgação da importância de todos para o apoio de 0,5% do IRS que,
sem qualquer custo, pode dar mais meios à ARGE para as suas atividades.
- Um 2020, com os objetivos da ARGE – Associação dos Reformados da Galp Energia,
plenamente atingidos, ao serviço dos seus Associados.

