
Delegação do Algarve

Rua Actor Nascimento Fernandes 1 r/c Dtº. 8000-201 FARO

Horário

Terça-feira 14H30M – 16H-30M

Quinta-feira 10H00 – 12H00



• A APRe! é uma Associação cívica, laica, apartidária, sem fins 
lucrativos e de âmbito nacional, que pretende contribuir para 
a defesa dos direitos e interesses dos seus  associados e 
estabelecer relações de cooperação com outras organizações 
de objetivos similares. 

• O movimento cívico que lhe deu origem em Coimbra, no dia 
22 de outubro de 2012, aprovou a criação da APRe!, que foi 
legalizada por Escritura Pública dos seus Estatutos em 14 de legalizada por Escritura Pública dos seus Estatutos em 14 de 
dezembro de 2012. 

• Possui Regulamento Interno e Regulamento Eleitoral. 

• É objetivo da APRe!  entrar no Conselho de Concertação Social. 



Rosário Gama – Presidente da APRe! 



Fernando Martins – Vice Presidente da APRe! 





2 de março de 20132 de março de 2013



1 de junho de 2013



Concentração frente ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social para 
protestar contra os cortes nas pensões que já foram realizadas e contra aquelas 
que foram anunciadas, nomeadamente a TSU dos pensionistas.



APRe! “Querida Júlia” 
18 de março 2013





Lisboa, encontro com o grupo parlamentar do PS,  maio de 2013



Coimbra, maio de 2013, reunião com dirigentes da UGT



Uma delegação da APRe! foi recebida em 7 de outubro de
2013, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República.





Espanha reformas



Manifestação APRe!  22-01-2014
Assembleia da República



Conferência Santarém com o Prof. Dr. 
Adriano Moreira





Faro, 7 de fevereiro de 2013





Faro, 2 de março de 2013



Faro, 2 de março de 2013



Faro, 2 de março de 2013























REUNIÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

DELEGADA  REGIONAL – MARIA DE LURDES GUERREIRO



�Representar os associados aposentados, 
pensionistas e reformados.

�Promover a participação cívica na definição 

O PROPÓSITO DA ORGANIZAÇÃO DA APRe!

�Promover a participação cívica na definição 
de políticas públicas visando uma sociedade 
mais justa e solidária.



�Promover ações que possam melhorar e 

dignificar a vida dos seus associados.

�Assumir-se como parceiro social na 
representação e defesa dos cidadãos mais representação e defesa dos cidadãos mais 
idosos.

�Estabelecer relações de cooperação com outras 
associações ou entidades com fins similares.



�A dignificação dos associados e do grupo 
social dos mais idosos por parte da Sociedade.

�A solidariedade intergeracional na defesa de 
uma Sociedade socialmente mais justa e feliz. 

VALORES

uma Sociedade socialmente mais justa e feliz. 

�A promoção ativa de atividades físicas e 
intelectuais como meios privilegiados de 
proporcionar um envelhecimento ativo e mais 
saudável.



A Sociedade justa deverá ser capaz de ajudar a 
atenuar socialmente uma realidade inevitável: a 
limitação natural das condições e expectativas de 
vida dos cidadãos mais idosos. 

A APRe! pretende contribuir ativamente para uma 
organização da Sociedade portuguesa capaz de 
dignificar, respeitar e integrar os seus cidadãos 
mais idosos.



Em benefício dos seus Associados, a APRe! tem vindo a 
estabelecer protocolos nos domínios de:

�Ação Social

�Aconselhamento Jurídico

�Saúde e assistência domiciliária�Saúde e assistência domiciliária

�Bens e serviços de interesse geral



Página da Página da APReAPRe! ! no no FacebookFacebook
https://www.facebook.com/groups/apreassociados/



http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/





QUEM LUTA PODE 
PERDER.

QUEM NÃO LUTA PERDE 
SEMPRE!


