Arge
Relatório e Contas de 2012
A – Introdução
O trabalho da Direcção, durante 2012, concentrou-se na consolidação e expansão
da actividade da Arge, em conformidade com as finalidades estatutárias e os propósitos
enunciados no Plano apresentado nos finais de 2011.
Muita coisa foi levada a efeito, como se pode constatar mais à frente. Por isso, o
sentimento dos colegas envolvidos nas tarefas associativas é de grande contentamento.
Em todo o caso, subsiste o simultâneo desgosto de não se ter conseguido fazer mais.
Contudo, esta insatisfação, devido ao seu carácter pró-activo, talvez não deva ser
considerada como um aspecto negativo, até porque constitui um sinal bastante
promissor para o exercício de 2013.

B - Relatório de actividades
O Boletim e o Site da Arge reflectem de maneira bastante completa a actividade da
Direcção. Cabe aqui relatá-la de forma sistemática e cotejá-la com os objectivos
enunciados à partida. Por isso, a numeração dos pontos a seguir referidos corresponde à
do Plano de Actividades para 2012, o documento, aprovado em Assembleia Geral, onde
aqueles objectivos foram apresentados.
1 e 2 – Solidariedade
Ampliou-se a ajuda aos reformados com dificuldades. Consolidaram-se formas de
actuar e de controlo nesta área muito delicada, onde as condições e a privacidade das
pessoas assistidas deverão ser consideradas e respeitadas com elevado sentido
humanitário. Assim, embora mantendo o carácter reservado dos processos, não ficou
impedido o escrutínio do Conselho Fiscal nem, no que respeita ao subsídio recebido
pela Galp Energia, a verificação dos respectivos gastos por parte Direcção dos Recursos
Humanos.
Foram realizadas, com grande êxito, duas importantes acções no Bairro Petrogal,
na freguesia da Bobadela, Loures:
- Um curso de formação básica em informática para reformados.
- O Projecto Reformar, que consistiu na reparação e pintura do interior de 15
habitações.
Nestas duas acções, a Arge contou com o apoio da Galp Voluntária bem como da
Associação de Moradores e Proprietários do Bairro Petrogal e da Junta de Freguesia da
Bobadela.
É de assinalar, nas acções de solidariedade, o cuidado posto pela Arge no sentido de
se transmitir alegria e de se fazer a festa das realizações em interacção com todos os
intervenientes, nomeadamente as pessoas assistidas.
Manteve-se a colheita de dados sobre lares, casas de repouso e organizações de
assistência domiciliária.
3 – Boletim e Site

O Boletim da Arge, a que a Direcção dedica particular atenção, saiu com a
regularidade e a qualidade previstas, dando conta de toda a actividade da Arge. O Site
acompanhou o Boletim, com a vantagem de transmitir algumas notícias mais cedo e de
constituir um importante arquivo de documentação relativa à Arge.
4 – Angariação de novos associados
Prosseguiu a angariação de novos associados. O número total de sócios foi sempre
crescendo. Todavia, no fim do exercício, ficou a convicção de que há necessidade de
implementar campanhas de que resulte um número muito maior de adesões. Apresentase, imediatamente a seguir, uma importante razão para esse aumento.
5 e 8 – Fundos de pensões e seguros de saúde
A Direcção acompanhou estes dois temas essenciais para a vida dos reformados.
Há que reconhecer, no entanto, que não é fácil fazer com que a Arge seja entendida
como uma entidade que não deva deixar de ser consultada pela Galp Energia para o
tratamento destas matérias. Concluiu-se, no seio da Direcção, que para alcançar esse
estatuto, será importante, entre outros aspectos, que a Associação se torne fortemente
representativa dos reformados da Galp Energia, isto é, que o seu número de associados
ultrapasse os 2500 num prazo muito curto.
6 – Delegações
A dinamização das delegações foi uma importante preocupação da Direcção. Em
2012 completou-se o quadro das três que estavam previstas e consideradas mais
relevantes no momento: Delegação do Norte, sediada na área do Porto/Matosinhos,
Delegação do Centro, sediada na área de Lisboa, e Delegação do Sul, sediada na área de
Sines/V. N. de Santo André.
Sendo certo que não foram alcançados alguns dos objectivos perseguidos, é justo
salientar o decisivo trabalho dos membros das três delegações nas acções relativas ao
30.º Aniversário da Arge bem como na realização das Assembleias Gerais e, em
particular, na concretização da primeira AG Eleitoral, que teve mesas eleitorais
distribuídas pelas três mais importantes zonas de distribuição dos associados da Arge. É
de notar, também, o relativo avanço organizacional já demonstrado pela Delegação do
Norte.
7 – Secretariado, recolha e organização de dados
Completou-se e aprofundou-se a organização dos diversos ficheiros relativos à
actividade da Arge. Esta é uma tarefa, sempre em aberto, cujo grau de satisfação
mínimo, por diversos e compreensíveis motivos, ainda não foi atingido.
9 e 10 – Convívios e actividades culturais
Neste domínio, teve particular relevância o conjunto de actos relativos à
comemoração do 30.º Aniversário da Arge, uma celebração que não se encontrava ainda
definida quando foi elaborado o Plano de Actividades para 2012, mas que acabou por se
transformar no principal programa de convívio e actividade cultural para esse ano.
Com a adesão de um número muito expressivo de associados, em ambiente de
grande alegria e manifesto espírito de confraternização, as comemorações iniciaram-se
no dia 1 de Março na zona Norte, continuaram na zona Sul, em 20 e 21 de Março,
passaram por uma grande jornada de confraternização, a nível nacional, no dia 16 de
Junho e encerraram com uma brilhante exposição de trabalhos artísticos, de 3 a 7 de
Dezembro, em Lisboa. Registe-se o estimulante apoio dado pelas direcções das
refinarias de Matosinhos e Sines bem como dos responsáveis administrativos da sede da
Galp Energia para o sucesso de todas estas acções.

As despesas com as celebrações do 30.º Aniversário da Arge foram significativas,
mas a Direcção concluiu terem valido bem a pena pela contribuição que deram para o
bem-estar e coesão dos associados e respectivas famílias. Esta conclusão foi, também, a
de muitos associados que já se pronunciaram sobre o assunto. No entanto, caberá à
Assembleia Geral validar ou não esta conclusão.
O trabalho desenvolvido para a realização do programa de comemoração do 30.º
Aniversário da Arge contribuiu, ainda, para acumular experiência e abrir perspectivas
para outras realizações.
Assinale-se, finalmente, o grande êxito obtido pela Delegação do Norte com o
almoço de Natal realizado a 14 de Dezembro.
11 e 12 – Contactos e interacção com a Galp Energia
A Direcção da Arge manteve-se em permanente contacto com a Empresa, como se
torna evidente pela leitura dos pontos anteriores. As relações têm sido muito boas e
marcadas pelo respeito mútuo, onde a independência de cada uma das organizações,
apesar da desproporção colossal do peso económico e social de cada uma delas, tem
estado sempre presente.
Os contactos havidos visaram, sobretudo, assegurar a ajuda da Galp Energia no que
toca a algumas necessidades administrativas da Arge (como a instalação da secretaria, a
cobrança de quotas, a actualização do ficheiro de quotização e a cedência de espaços
para eventos temporários), obter apoio na área da acção social da Arge para com os seus
associados e demais reformados da Galp Energia, obter informação e tratar das questões
mais relevantes para os reformados (como a garantia dos complementos de pensão
assegurados pela Galp Energia, a manutenção dos seguros de saúde e a aplicação aos
reformados de benefícios concedidos aos colaboradores no activo) e, o que não é pouco
importante, estabelecer a Arge como entidade válida e credível.
Durante 2012, os contactos mais frequentes foram com as direcções das refinarias
de Matosinhos e Sines, a Direcção de Recursos Humanos, a Direcção de Assuntos
Institucionais (com destaque para a Galp Voluntária), a Direcção Central de Compras e
Gestão de Activos e a Direcção dos Serviços de Informação.
Quanto à implementação de modos de colaboração de reformados em actividades
da Empresa, de que já há exemplos na Refinaria de Sines, ainda não foi possível chegar
a algo programável.
13 – Novo cartão de associado
O novo cartão foi lançado com sucesso e aprovação generalizada.
14 – Contabilidade organizada
Foi implementado o sistema de contabilidade organizada, que é gentilmente
assegurado pelo associado Carlos Alberto Canhão.
Actividade institucional
Nesta área, não é habitual exprimir objectivos, por estes não serem da exclusiva
responsabilidade da Direcção e, ainda, por se considerar desnecessário explicitar, em
separado, as acções ligadas à observância de determinações concretas dos Estatutos.
Não devemos, em qualquer caso, deixar de relatar o grau de cumprimento dessas
determinações bem como dar conta de tudo aquilo que foi realizado no âmbito
institucional e não tenha sido explicitado no Plano de Actividades para 2012.
Assim, há que assinalar a realização das assembleias gerais levadas a efeito nos
períodos previstos nos Estatutos: a de 21 de Março, em V. N. de Santo André (onde foi

aprovado o Relatório e Contas de 2011) e a de 15 de Novembro, em Leça da Palmeira
(onde foram aprovadas as alterações aos Estatutos e ao Regulamento Eleitoral; onde foi
proclamada a lista vencedora das eleições e onde foi aprovado o Plano de Actividades e
o Orçamento para 2013). De sublinhar, também, a realização da primeira AG Eleitoral
com mesas distribuídas pelo país, no dia 15 de Novembro e antes da AG Ordinária da
mesma data.
Em Julho de 2012, a Arge recebeu a notícia de ter sido registada como IPSS, pela
inscrição 32/12, considerado o registo como efectuado em 2011-11-23. E embora os
Estatutos já tivessem sido elaborados de modo a que a candidatura como IPSS fosse
bem-sucedida, como veio a acontecer, a Direcção Geral da Segurança Social requereu
alguns ajustamentos. A consequente proposta da revisão dos Estatutos foi elaborada pela
Direcção, sujeita ao escrutínio dos associados e devidamente aprovada, como se disse
atrás.
Relações com o Clube Galp Energia e a CCT
A Direcção da Arge manteve amistosas relações com o Clube Galp Energia, ao qual
deve a cedência de espaços em V. N. de Santo André, bem como com a Comissão
Central de Trabalhadores da Petrogal, neste caso no sentido da Arge poder dar opinião e
ser informada, de maneira atempada, sobre o acompanhamento do Fundo de Pensões da
Petrogal, uma acção de que, por lei, a CCT está incumbida.

C – Contas
O saldo do exercício foi positivo, como se pode ver no quadro resumo de receitas e
despesas que se apresenta a seguir. Este saldo positivo, tal como o de 2011, deveu-se a
uma contenção nos gastos e, também, à generosa cobertura de um elevado número de
pequenas despesas por membros da Associação. É de notar o facto de se ter mantido o
saldo acumulado durante o período de inactividade da Arge, o qual a Direcção entendeu
ser de preservar, enquanto possível, como um fundo de segurança.
As receitas e despesas mais elevadas foram as das áreas da solidariedade onde, em
termos de dinheiro movimentado, pesou, sobretudo, o Projecto Reformar. Os gastos
com os diversos actos de comemoração do 30.º Aniversário da Arge também foram
relevantes, mas bastante compensadores, como se referiu atrás.

Mapa Resumo das Contas de 2012

RECEITAS
Saldo anterior
Resultados 2010
Resultados 2011
Quotas
Juros de depósitos a prazo

51.138,44 €
12.187,31 €

63.325,75 €
20.471,50 €
1.771,10 €

Solidariedade
Subsidio protocolar (Galp)
Projecto Reformar (Galp)

10.000,00 €
74.380,63 €

Total

84.380,63 €

169.948,98 €

DESPESAS
Site Memória
Total
Cartões
Associados
Material de escritório
Deslocações
Comunicação
Envelopes e selos
Portes de Correio
Comemorações 30º. Aniversário
Boletim da Arge
Impostos
Solidariedade
Apoio solidário a reformados
Projecto Reformar
Serviços
bancários

897,90 €
824,10 €
758,00 €
1.918,31 €
336,88 €
3.236,14 €

6.825,88 €
70.446,52 €

Total

3.573,02 €
6.816,14 €
4.841,41 €
446,58 €

77.272,40 €
32,66 €

97.380,52 €

SALDO PARA
2013
Em caixa
Sede
Porto
Depósitos bancários à ordem
À ordem
A prazo

Total

580,35 €
314,42 €

894,77 €

21.673,69 €
50.000,00 €

71.673,69 €

72.568,46 €

Nota: Na Assembleia Geral de 23 de Março, estarão patentes todos os documentos
contabilísticos respeitantes às contas da Arge de 2012.
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