PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013
Aprovado em Assembleia Geral de 2012-11-15, realizada em Leça da
Palmeira
I – Plano Geral
A Direcção pugnará pelo permanente cumprimento das finalidades da Arge,
nomeadamente quanto aos seguintes propósitos:
- Promover acções nas áreas da solidariedade, informação, cultura e recreação que
contribuam para o bem-estar e coesão dos seus associados e respectivas famílias;
- Representar e defender os legítimos interesses dos reformados da Galp Energia;
II – Plano na Especialidade
As acções enunciadas a seguir, sem prejuízo de outras que possam vir a ser necessárias,
são meias de concretização dos propósitos atrás referidos.
1. Continuar a desenvolver os planos de solidariedade para ajuda dos associados com

problemas de saúde, solidão ou escassez de recursos.
2. Colher e tratar dados com vista a encontrar soluções para satisfazer as

necessidades de recolhimento em lares ou casas de repouso, procurando obter
condições financeiras mais favoráveis para os nossos associados e familiares.

3. Continuar a editar, trimestralmente, o Boletim e manter o Site actualizado,

procurando garantir, um maior envolvimento dos nossos associados nestes
importantes meios de comunicação da Arge.

4. Desenvolver e apoiar campanhas para angariação de novos associados.
5. Promover um almoço anual de âmbito nacional.
6. Apoiar e incentivar as Delegações no sentido de um envolvimento cada vez maior

em todos os domínios de actuação da Arge, tanto a nível nacional como regional,
tais como os da solidariedade ou da realização de convívios e actividades culturais.

7. Desenvolver acções de sensibilização dos associados e dos trabalhadores da Galp

Energia para atribuírem à Arge, enquanto IPSS, o valor de 0,5% do IRS liquidado, de
acordo com a Lei 16/2001, art.º 32º, nº6, com o objectivo de possibilitar uma maior
intervenção na área da solidariedade.

8. Acompanhar a evolução do fundo de pensões.

9. Prestar apoio aos associados, quando solicitado, sobre as regalias sociais

concedidas pela Empresa, como, por exemplo, na área da saúde, complementos de
reforma e pensões de sobrevivência.
10. Manter os associados informados sobre os principais factos relacionados com a

actividade da Galp Energia;
11. Manter e consolidar contactos com toda a estrutura da Galp Energia;

ORÇAMENTO PARA 2013
Rúbricas
Quotizações
Dádivas e subsídios
Juros
Boletim
Correio e Comunicações
Impostos
Deslocações
Site
Almoço anual
Actividades culturais
Cartões de associado
Diversos
Solidariedade
TOTAL

Receitas
21,000 €
10,000 €
600 €

31,600 €

Despesas

6,000 €
5,500 €
300 €
2,500 €
850 €
3,000 €
800 €
200 €
450 €
12,000 €
31,600 €

