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uma Junta Geral da Igreja Metodista Unida

Wespath Benefits and Investments (Wespath)
Acerca da Wespath

A legislação da Wespath foca-se no futuro

Wespath é uma das 13 agências gerais que servem
A Igreja Metodista Unida (IMU). Wespath é a administradora
dos benefícios da Igreja. Nos EUA, a Wespath administra
benefícios de reforma, saúde, incapacidade e morte para
clérigos, funcionários leigos e as suas famílias.

As petições da Conferência Geral de 2020 (GC 2020)
sustentadas pela Wespath antecipam uma futura Igreja
Metodista Unida que é condicionada pelas mudanças
demográficas, restrições financeiras e potencial
reestruturação da IMU.

Em África, nas Filipinas e na Eurásia, a Wespath, com 69
conferências para administrar pagamentos de aposentação
através do programa de Pensões da Conferência Central.
Mais de 3.200 clérigos reformados e cônjuges sobreviventes
recebem pagamentos através do programa de Pensões da
Conferência Central.
A Wespath não recebe fundos gerais da igreja.

Muitas das petições da Wespath aplicam-se às conferências
anuais e aos clérigos nos Estados Unidos - e não produzirão
qualquer efeito sobre o clero ou igrejas locais fora dos EUA.
Isto deve-se ao facto de a maioria do trabalho da Wespath
se centrar nos planos de benefícios para o clero dos EUA
(conforme orientação de O Livro da Disciplina) e para
funcionários leigos nos EUA

Sobre o nosso nome

As prioridades da Wespath são:

Em Julho de 2016 alterámos o nosso nome operacional
da Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde para
Wespath. O nosso nome reflecte a nossa herança como
uma agência da Igreja:

•

Cuidar daqueles que servem - agora e no futuro;

•

 ssegurar a sustentabilidade a longo prazo dos
A
benefícios daqueles que servem;

•
•

 es honra John Wesley, a nossa herança Wesleyana e o
W
compromisso de John Wesley para com a justiça social.
 aminho (Path) refere-se ao nosso objectivo de
C
providenciar aos participantes e clientes institucionais
um caminho a seguir para atingir objectivos de reforma,
bem-estar e investimento.

Governança da Wespath
							
Petição 20213 – FA
Disciplina Secção IX (¶1501–1509)—
JGPBS – Nome Wespath

•	Servir a IMU e quaisquer novas expressões do
Metodismo que possam surgir;
•

 judar os clientes institucionais com associação aos
A
Metodistas Unidos a cumprir os seus objectivos de
investimento e missão, ao mesmo tempo que honram
os valores da IMU; e

•

E fectuar investimentos sustentáveis que consideram
factores ambientais, sociais e de governança
(environmental, social and governance, ESG) e valores
da Igreja.
							

O que é: Altera formalmente o nome da agência
para Wespath em todo O Livro da Disciplina e Livro
de Resoluções substitui “Junta Geral de Pensões e
Benefícios de Saúde”.
Porque é recomendado:
Desde 2016, os intervenientes da Igreja utilizaram
o nome Wespath.

Alterar os Dados Demográficos
da IMU

Nos Estados Unidos, está a diminuir o número de membros
da IMU, enquanto aumenta o número de membros fora dos
EUA. O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA)
estima que, durante 2020, o estado de membro total da Igreja
nas Conferências Centrais irá tornar-se mais do que o total de
membros da Igreja nas jurisdições dos EUA.
Fonte: Notícias MU, 25 de Novembro de 2019
www.umnews.org/en/news/us-dips-below-majority-of-membership
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Legislação da Wespath
Muitas das petições da Wespath dizem respeito apenas a clérigos, igrejas locais, conferências anuais ou planos
de benefícios nos Estados Unidos.

Alterações do Plano de Benefícios

			

EUA
APENAS

Petição 20220 – FA
Plano de Reforma para Clérigos dos EUA (Plano “Compass”) - ¶1504.1
O Compass é um plano de reforma proposto para o clero nos EUA. Não alteraria os benefícios de pensões fornecidos
em África, nas Filipinas ou na Europa.
O que é: Um novo plano de reforma para clérigos dos EUA.
Porque é recomendado:
• Sustentável a longo prazo, para que as gerações futuras de clérigos tenham benefícios de reforma
• Rendimento adequado para o clero
• Acessível para as conferências
• Flexível e portátil
• Não altera os benefícios de pensão para os cleros em Conferências Centrais

Compass foi concebido para responder às necessidades em mudança da Igreja.

			

Outras Alterações ao Plano de Benefícios

EUA
APENAS

Petição 20227 – FA
¶1504.1 Programa de Segurança de Reforma do Clero (CRSP) - Plano de Reforma Actual
O que é: Possibilita a transição do CRSP para o novo plano Compass para o clero dos EUA.

Petição 20222 – FA
¶1504.1 - Planos Obrigatórios e Novo Plano de Reforma dos Clérigos de Contribuição Definida
O que é: Permite que Wespath faça pequenas alterações aos planos dos clérigos dos EUA entre as Conferências
Gerais. Actualiza o nome do plano de pensão dos EUA para Compass.

Petição 20228 – FA
¶1504.1 - Emendas ao Plano de Protecção Abrangente (CPP)
O que é: Simplifica os benefícios de morte. Prolonga a linha cronológica para o clero dos EUA sair do ministério.
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Governança

da Wespath

Petição 20214 – FA
¶1502 Membros (Conselho de Administração da
Wespath)
O que é: Reduz o tamanho do conselho de administração
da Wespath.
Porque é recomendado:
• Poupança de custos - menos custos de deslocação
para reuniões
• Eficiência - tomada de decisões mais fácil
• Consistente com outras agências gerais da IMU GC 2012 e GC 2016 aprovaram juntas mais pequenas
para 9 agências
• Pontos de vista diversos - mantém a representação
das Conferências Centrais no conselho

			

Serviços Wespath

Petição 20224 – FA
¶1504.20 - Pensões da Conferência Central (CCP)
O que é: Descrição mais precisa da função e expectativas da Wespath relacionadas com
o programa CCP em África, Europa e Filipinas.
Porque é recomendado:
Clarificação e actualizações
• Descreve a colaboração de Wespath com outras agências gerais da IMU para o programa CCP
• Moderniza a descrição do programa CCP
• Clarifica o papel da Wespath com as Conferências Centrais individuais. (Wespath consulta as Conferências
Centrais e auxilia na administração local de pensões)

Petições 20221 – FA e 20223 – FA
¶1504.2 - Planos Voluntários Wespath (Planos de Benefícios dos EUA)
¶1504.16 - Investidores Institucionais (Global)
Que petições são: Clarificar a definição de “afiliação com a Igreja Metodista Unida”.
Por que motivo são recomendados: Assegura que qualquer nova expressão do Metodismo pode utilizar os serviços
da Wespath.
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Outras actualizações da Disciplina

Petições 20221 – FA, 20225 – FA, 20229 – FA, 20648 – FA e 20230 – FA
Que petições são: Esclarecimentos menores para a Disciplina.

			

Contingências para Potencial Reestruturação da IMU

EUA
APENAS

Petição 20701 – FA
Novo ¶2555 - Assuntos sobre Pensões para Unidades Eclesiásticas Desfiliadas
O que é: Novo parágrafo da Disciplina.
Porque é recomendado:
Flexibilidade e continuidade
• Disponibiliza uma forma de a Wespath tratar pensões e benefícios se as conferências anuais dos EUA ou grupos
de igrejas locais separadas da IMU
• Protege as pensões dos clérigos nos EUA
• Aplicará todas as propostas principais da Conferência Geral para reestruturar a IMU

			

Ética de Investimento da Igreja

Petição 20266 – GA
¶717 - Investimentos Sustentáveis e Socialmente Responsáveis
O que é: Incentiva os investidores da IMU a mobilizar os líderes
governamentais e decisores políticos em apoiar práticas de
investimento sustentáveis e socialmente responsáveis.
Porque é recomendado:
• Alinha as práticas de investimento com Princípios Sociais da IMU,
equilibrados com deveres fiduciários.
• Permite uma “voz na mesa” - Os investidores associados à igreja
(incluindo a Wespath) podem mobilizar empresas e governos para
criar uma alteração positiva relacionada com questões de direitos
humanos, riscos climáticos e outros problemas.
A nossa abordagem de Investir — Mobilizar — Evitar orienta as actividades de investimento da Wespath.
Leia mais em wespath.org/si.
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Colaborações Legislativas
EUA
APENAS
Petição 20725 – CO

Conferências regionais
A Wespath apoia fortemente a proposta da Mesa Conexional para uma Conferência
Regional dos EUA. Desempenhámos um papel fundamental no desenvolvimento desta
legislação - em colaboração com a Mesa Conexional e outros parceiros confessionais.
O que é: Estabelece uma nova Conferência Regional dos EUA para a governança de
assuntos respeitantes apenas aos EUA, incluindo planos de benefícios para os clérigos
dos EUA, assuntos relacionados com impostos nos EUA e períodos de férias nos EUA,
entre outros assuntos respeitantes apenas aos EUA.
Porque é recomendado:
• Estaria em consonância com a governança das Conferências Centrais - permitiria
autonomia para assuntos específicos dos EUA, semelhante à autonomia que a Igreja
fora dos EUA tem.
• Foco global - permite mais tempo na Conferência Geral para se concentrar em
questões conexionais que têm impacto na nossa Igreja global.
• Mudança dos dados demográficos globais - Os delegados da Conferência Geral são
cada vez mais provenientes de conferências fora dos EUA, mas utilizam uma parcela
desproporcional do tempo da Conferência Geral em petições que não têm impacto
fora dos EUA.

US

Conferências
regionais

Delegados da
Conferência Geral
1996

2032

(Projecção)

15%
85%

61%

39%

Conferências dos EUA
Todas as outras Conferências

EUA
APENAS
Petição 20652 – FA
¶615, 622, 639, 818 - Pagamento Proporcional
O que é: Remove o texto desactualizado sobre os salários do clero.

wespath.org/GC2020
1901 Chestnut Avenue
Glenview, Illinois 60025-1604

twitter.com/wespath
facebook.com/wespath

6 | CONFERÊNCIA GERAL 2020 - LEGISLAÇÃO DE WESPATH

WESPATH.ORG
5490 P/030220

