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Secção II: Assembleia Geral

Art. 13 (Composição): 
 
 1. A Assembleia Geral é composta por todos os Associados Efectivos com as quotizações em dia, que não estejam suspensos dos 

seus direitos sociais, tendo cada um deles direito a um voto. 
 2. Os Associados Contribuintes podem ser convidados a participar em Assembleias, sem direito a voto. 
 3. Os Associados Beneméritos e Honorários têm direito a participar nas Assembleias, sem direito a voto.     

 Art. 14 (Mesa da Assembleia Geral): 
 
A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e dois Secretários. 
  

Art. 15 (Funcionamento): 
 
 1. A Assembleia Geral reunirá ordinariamente duas vezes em cada ano, uma até trinta e um de Março, para aprovação do relatório 

e contas de exercício do ano anterior e do parecer do Conselho Fiscal, e outra até 30 de Novembro, para apreciação e votação do programa 
de acção do orçamento para o ano seguinte e do parecer do Conselho Fiscal. 

	 2.	A	Assembleia	Geral	reunirá	ainda	em	sessão	ordinária	no	final	de	cada	mandato,	até	final	do	mês	de	Dezembro,	para	eleição	dos	
titulares dos órgãos sociais. 

	 3.	A	Assembleia	Geral	reúne	extraordinariamente	sempre	que	tal	seja	solicitado,	por	escrito,	ao	Presidente	da	Mesa	pela	Direcção,	
pelo Conselho Fiscal ou por dez por cento dos Associados com direito a voto. 

 4. Os associados poder-se-ão fazer representar por outros associados portadores de carta credencial dirigida ao Presidente da Mesa, 
não podendo cada associado representar mais de um associado. 

Art. 16 (Convocatória): 
 
 1. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente da Mesa ou seu substituto com a antecedência mínima de quinze dias, por 

meio de aviso postal ou correio electrónico expedido para cada associado devendo ainda ser-lhe dada publicidade nos termos e meios pre-
vistos na Lei. 

	 2.	Da	convocatória	constará	obrigatoriamente	o	dia,	a	hora,	e	o	local	da	reunião	e	a	respectiva	ordem	de	trabalhos.	
 3. A Assembleia Geral só poderá reunir à hora marcada com a presença da maioria dos Associados ou, uma hora depois, com qual-

quer número de presenças. 

 
Art. 17 (Competência): 
 
 1. Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas atribuições dos outros órgãos sociais e, 

necessariamente: 

		 a)	definir	as	linhas	fundamentais	da	actuação	da	Associação;	
	 b)	eleger	e	destituir,	por	votação	secreta,	os	membros	da	Mesa	da	Assembleia	Geral,	da	Direcção	e	do	Conselho	Fiscal;	
 c) aprovar regulamentos internos, os quais regularão, nomeadamente, a criação e o modo de funcionamento dos núcleos regionais, 

a	eleição	e	funcionamento	dos	órgãos	sociais	e	outros	aspectos	da	vida	interna	da	Associação;	
	 d)	deliberar	e	votar	o	relatório	e	contas	do	ano	anterior,	bem	como	o	parecer	do	Conselho	Fiscal;	
	 e)	deliberar	sobre	a	reforma	e	alteração	dos	Estatutos;	
	 f)	deliberar	sobre	a	cisão,	fusão	ou	extinção	da	Associação;	
	 g)	fixar	os	montantes	das	quotas	e	outras	prestações	dos	associados;	
	 h)	discutir	e	votar	anualmente	o	orçamento	e	plano	de	actividades	para	o	ano	seguinte;	
	 i)	deliberar	sobre	a	aquisição	onerosa	ou	alienação	a	qualquer	título	de	bens	imóveis;	
	 j)	aprovar	a	adesão	a	uniões,	federações	ou	confederações;	
	 k)	autorizar	a	Associação	a	demandar	os	membros	dos	órgãos	sociais	por	factos	praticados	no	exercício	das	suas	funções;	
 l) deliberar sobre a reforma do Regulamento Interno. 

 2. As alíneas e), f), j) e k) do número anterior exigem, para serem aprovadas, a maioria de dois terços dos votos expressos. 

Estatutos
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Nos termos dos artigos 15, nº1 e 19, b) dos Estatutos da APARF, a 
Direcção deve apresentar à Assembleia Geral, até 31 de Março de cada 
ano, o Relatório de Actividades e as Contas relativas ao ano anterior.      

A Direcção da APARF elaborou o respectivo Relatório de Actividades 
e Contas que apresenta à Assembleia Geral para sua apreciação e 
votação.

Mediante a situação de pandemia (Covid-19) que atravessamos, 
surgiram várias condicionantes a que estivemos e continuamos sujeitos.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

(Inicialmente marcadas a 28 de Março e 21 de  
Novembro foram alteradas dado os estados de 
emergência decretados pelo governo. Foram 
efectudas posteriormente, nas datas indicadas via 
plataforma zoom seguindo as normas de segurança.)

- 27 de Junho de 2020 

Realizada na Sede da APARF, Rua Cidade de 
Nova Lisboa, nº. 7, em Lisboa, com a seguinte ordem de 
trabalhos:
 1. Leitura, apreciação e aprovação da Acta da     
última Assembleia Geral;
 2. Apreciação e votação do Relatório de Actividades 
e Contas da Direcção e do Parecer do Conselho Fiscal, 
relativos ao ano de 2019;
 3. Apreciação e votação da proposta da Direcção 
para a actualização do valor das quotas anuais;
 4. Informações e esclarecimentos.

- 12 de Dezembro de 2020

Realizada na Sede da APARF, Rua Cidade de 
Nova Lisboa, nº. 7, em Lisboa, com a seguinte ordem de 
trabalhos:
 1. Leitura, apreciação e aprovação da Acta da 
última Assembleia Geral;
 2. Apreciação e votação do Programa de Acção e 
do Orçamento apresentados pela Direcção e do Parecer 
do Conselho Fiscal, relativos ao ano de 2021;
 3. Deliberação sobre alienação de imóveis da 
APARF;
 4. Informações e esclarecimentos.

 
O Conselho Fiscal reuniu 2 vezes para análise do 

Plano de Acção, Orçamento, Relatório de Actividades e 
Apresentação de Contas e elaboração dos respectivos 
pareceres (art.22 dos estatutos).

A Direcção reuniu mensalmente via  plataforma 
Zoom, a fim de tratar dos assuntos da sua competência.

Realização de duas Assembleias Gerais ordinárias.
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67º DIA MUNDIAL DOS DOENTES DE LEPRA

 Divulgação da Mensagem de Raoul Follereau

 Peditório Nacional

O Dia Mundial dos Doentes de Lepra foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1954, a 
pedido de Raoul Follereau a fim de alertar a população mundial para as condições de sofrimento e de miséria em 
que viviam muitos milhões de pessoas atingidas pela doença de Hansen (Lepra).

 Nos dias 25 e 26 de Janeiro a APARF fez o Peditório 
Nacional, devidamente autorizado pelo Ministério da 
Administração Interna, e contou com a preciosa colaboração 
de centenas de voluntários em todo o país, a quem a Direcção 
agradece.
 Foi contabilizada a verba de 30.020,30 Euros.
 Constituindo, também, uma boa oportunidade para a 
divulgação da Mensagem de Raoul Follereau foram distribuidos 
milhares de folhetos e calendários alusivos ao Dia e ao trabalho 
que a APARF realiza.

 A APARF elaborou um “spot” publicitário, destinado às 
televisões e rádios, que alguns canais exibiram a título gracioso, 
nomeadamente a RTP2, RTP3, RTP MEMÓRIA, SIC, SIC NOTÍCIAS 
e SIC MULHER. Foram várias as rádios que se disponibilizaram 
para transmitir o “spot“, entre elas a M80...
 Tal como nos anos anteriores, a APARF preparou um 
Press-Release, distribuido a todos os meios de comunicação 
social solicitando a melhor colaboração na divulgação 
das actividades da Associação e da mensagem de Raoul 
Follereau.
 As iniciativas desenvolvidas no âmbito da celebração 
do Dia Mundial dos Doentes de Lepra foram divulgadas através 
do “site”, “facebook”, “twitter” e “instagram” da APARF.

 A APARF, durante o ano de 2020, realizou três grandes campanhas de recolha de donativos, 
através de “Direct Mail”, via CTT:
- Campanha do 67º Dia Mundial dos Doentes de Lepra;
- Campanha da Água; 
- Campanha “A Hora dos Pobres”.

A APARF E AS CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE

 Outras três campanhas foram divulgadas 
pelo jornal “O Amigo dos Leprosos“ e por meios 
digitais (site, redes sociais, e-mails):
- Campanha da consignação de 0,5% do IRS;
- Campanha da Luta Contra a Fome;
- Campanha de Natal.

 Todas as Campanhas foram divulgadas no 
jornal “O Amigo dos Leprosos”. Na “Campanha da 
Água“ foi realizada uma entrevista, no programa  
“Porta Aberta“ da Rádio Renascença, com a  
Vice-Presidente da APARF, Ana Margarida Pereira. 
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 Edição de material de sensibilização

 A APARF continua a editar material de sensibilização 
para distribuição gratuita na Campanha do Dia Mundial dos 
Doentes de Lepra e de outras campanhas que são realizadas 
durante o ano.
 Materiais como cartazes, folhetos e calendários servem 
para a divulgação da Mensagem de Raoul Follereau. Outro 
tipo de material, como canetas, postais de natal, livros e 
bonés... são vendidos a um preço simbólico. Em 2020 foram 
editadas novas canetas e, alguns stock’s como os sacos 
desdrobráveis, os sacos de pano e alguns números de t-shirt’s 
foram esgotados. 

 A campanha do “Dia Mundial da Criança” não foi efectuada, por decisão da Direcção, 
que entendeu não sobrecarregar as pessoas num momento difícil para todas as famílias.

2021

O sonho nunca 
é grande
demais.
Raoul Follereau

2021

O sonho nunca é grande
demais.

Raoul Follereau

2021

O sonho nunca 
é grande
demais.
Raoul Follereau

A APARF e as Escolas

 As acções junto dos mais jovens sempre foram uma grande aposta da Associação. 
 A APARF manteve contacto com professores de diversas escolas, de Norte a Sul do país, 
desenvolvendo acções de sensibilização e recolha de donativos, incentivando e estimulando os 
jovens a uma participação activa em projectos solidários. 
 Durante o ano de 2020 surgiram vários convites para palestras e worshops mas, devido 
à pandemia, acabaram por ser cancelados. Assim, foi apenas possíível ir ao Agrupamento de 
Escolas de Gondifelos em Vila Nova de Famalicão, e a Escola Prof. Nery Capucho – Agrup. Escolas 
Marinha Grande Nascente
 Deixamos um agradecimento a todos os convites que nos foram feitos.

A APARF e as Paróquias
 Durante o ano de 2019 a APARF fez uma aproximação às Paróquias de Norte e Centro do 
país. De modo a que exista um maior envolvimento das Paróquias seja a nível de Projectos ou no 
peditório do Dia Mundial dos Doentes de Lepra.  Em 2020 esse trabalho deu os seus frutos, criando 
uma abertura e dinamismo diferente durante o Dia Mundial dos Doentes de Lepra por parte dos 
párocos e voluntários.

Voluntariado
 Apesar da preparação e interesse da voluntária, Raquel Cabrita, não foi possível avançar 
para o envio de qualquer voluntário devido à situação pandemica.
 Deste modo, todos os pedidos que recebemos para fazer voluntariado com a APARF 
encontram-se suspensos.
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PROJECTOS 2020

NATUREZA DOS PROJECTOS

108 400,00 €

150 500,00 €

47 817,32 €

111 110,14 €

40 645,00 €
45 000,00 €

33 000,00 €

20% 28% 9% 21% 8% 8% 6%
0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

160 000,00 €

LEPRA SAÚDE/ 
MEDICAMENTOS

ÁGUA SUBNUTRIÇÃO COVID 19 REFUGIADOS CABO 
DELGADO

EDUCAÇÃO

Áreas de Intervenção no ano de 2020

Valor total anual de 536.472,46€ 

Angola 7

Chade 3

Etiópia 1

Guiné-Bissau 1

Índia 3

Madagáscar 1

Moçambique 29

Portugal 19

Quénia 1

Congo 4

São Tomé e Príncipe 4

Sudão do Sul 2

Tanzânia 1

Timor - Leste 1

Vietname 1

Zâmbia 2

19

1

4

1

1

Foram apoiados 80 Projectos em 16 Países
Foram apoiados 80 Projectos com o total de: 536.472,46€
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 Visita aos Projectos em Portugal
 No ano de 2020 estavam previstas as habituais visitas aos ex-hansenianos em 
Portugal.
 No entanto, devido ao estado de emergência, e não sendo possível a  presença 
física, foram feitos telefonemas regulares para que se mantivesse o contacto com as 
pessoas e também ser uma forma de nos sentirmos unidos com o nosso próximo durante 
estes tempos mais difíceis.
 Para além do contacto frequente com os doentes também foram feitos contactos 
aos nossos sócios, benfeitos e amigos da APARF, para nos inteirarmos do seu estado de 
saúde e deixar um sinal de proximidade.

 A Associação promoveu a participação dos seus funcionários/colaboradores nas 
formações legalmente obrigatórias de acordo com as funções desempenhadas.

FORMAÇÃO

 O Jornal “O Amigo dos Leprosos” 
é uma importante ferramenta de 
informação e formação dando a 
conhecer os principais projectos 
apoiados, a sua execução no terreno, 
recorda a actualidade da Mensagem 
de Raoul Follereau, publicita o material 
de sensilização e informa quais as 
Campanhas que estão a decorrer.
 Com periodicidade trimestral 
e tiragem de 25 mil exemplares, é 
enviado para os leitores, via postal, via 
e-mail (PDF) e encontra-se disponível 
na Internet, no Site da APARF e no 
Facebook.

PUBLICAÇÕES

 A mensagem de Raoul Follereau nas redes sociais
 A APARF, em 2020, dinamizou a sua presença nas redes sociais, nomeadamente na 
página da APARF no Facebook. Até 31 de Dezembro de 2020 a página tinha um total de 
5334 seguidores, mais 200 do que no ano anterior.
 O BLog de Voluntariado da APARF tem um total de 8517 visualizações.
 O Twitter e o Instagram continuam a ser ferramentas com a presença da APARF.
 O Grupo Local de Ermesinde mantém a sua página no Facebook e Blog activas.

 Jornal “O Amigo dos Leprosos“ 
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 A Direcção da APARF termina este Relatório, agradecendo reconhecidamente o empenho 
e generosidade a todos os Amigos, Sócios e Benfeitores que através da sua participação, servindo 
nos Órgãos Sociais ou promovendo acções e actividades, tornam possível a continuidade da 
Associação e o desenvolvimento dos seus objectivos.

 SITE: www.aparf.pt
 O site da APARF (www.aparf.pt), sempre actualizado, com melhoramentos gráficos 
significativos, tem sido uma boa ferramenta de informação para quem procura uma 
resposta rápida.  
 Tendo havido a necessidade de conhecer a afluência à página foi colocado, em 
Junho de 2020, um contador. Assim sendo, de Junho a Dezembro de 2020, houve um 
total de 26.700 visualizações ao site da APARF, sem recorrer ao pagamento de qualquer 
publicidade.
 Toda a informação sobre a Associação é pública e está disponível na internet.

A APARF contribui para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
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