Associação de Professores do Concelho de Almada (Apcalmada)

Plano Anual de Atividades
e
Orçamento
(Aprovado em Assembleia Geral do dia 24 novembro de
2017)

(2016)
2018

Apcalmada

Índice
Introdução ........................................................................................................................................................... 3
Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida ..................................................................... 4
Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional ...................................................................................... 7
Eixo de Intervenção 3: Formação .................................................................................................................... 8
Eixo de Intervenção 4: Promoção de cultura, lazer e convívio ....................................................................... 9
Eixo de Intervenção 5: Intervenção na comunidade ..................................................................................... 11
Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial ........................................................................................................ 12
Eixo de Intervenção 7: Comunicação / Informação ...................................................................................... 13
Orçamento: Demonstração de resultados previsional...................................................................................... 14
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano de Atividades e Orçamento para 2018………………………………….…….15

1

Apcalmada

Ensino/Aprend.
ao longo da vida
Dinamização
intergeracional

Projeto editorial

Eixos de
intervenção

Comunicação /
Informação

Intervenção na
Comunidade

Formação
Promoção de
cultura, lazer e
convívio

2

Apcalmada

INTRODUÇÃO
A proposta de Plano de Atividades para o ano de 2018 (PA 2018) teve como principal preocupação
na sua elaboração dar uma perspetiva dinâmica das principais atividades desenvolvidas pela
Associação de Professores do Concelho de Almada (Apcalmada), estando recetiva a incluir outras
propostas de atividades. A estrutura do PA 2018 acolhe os eixos temáticos já anteriormente
apresentados: são sete eixos de intervenção estratégica, que visam tornar mais evidentes os
objetivos que nos movem e procuram encaixar as diversas atividades formativas de carácter
dinâmico, intergeracional e inclusivo. Neste PA 2018 é de destacar, pela sua novidade e ainda discreta
presença, a futura Casa do Professor - edifício Chalet Ribeiro Telles, sito no Largo 5 de Outubro, Cova
da Piedade, Almada.
Foram integradas as propostas dos grupos de trabalho da Direção e todas as sugestões relativas à
USALMA®, recolhidas nas reuniões de professores, por área disciplinar e na reunião do Conselho de
Delegados. Procurou-se apresentar, a par de atividades já enraizadas, outras mais inovadoras
capazes de atrair a Comunidade local para uma participação mais ativa relacionada com a
revitalização dos centros históricos da cidade de Almada e da Cova da Piedade.
De salientar que, à semelhança de anos anteriores, serão acolhidas as propostas de atividades que
os associados, professores ou estudantes pretendam levar a cabo e se insiram nas linhas gerais deste
PA 2018, destinando-se a associados, professores, estudantes da USALMA® e comunidade em geral.
Em reunião de dia 24 de outubro, a Direção aprovou a proposta de Plano de Atividades da
Apcalmada-USALMA®, para o ano de 2018, que será submetida para aprovação na próxima
Assembleia-Geral.

3

Apcalmada

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida

O eixo de intervenção Ensino/Aprendizagem ao longo da vida tem por objetivos, aprender e partilhar
experiências e conhecimentos envolvendo associados e comunidade.
Salienta-se a importância das atividades e iniciativas propostas para a manutenção e melhoria da
qualidade de vida de todos e de cada um. São exemplo disso a alfabetização e literacia digital da
população adulta.
AÇÕES A DESENVOLVER
Desenvolvimento de ações no âmbito da
Apcalmada-USALMA em prol da
comunidade almadense:
 Protocolo com as Juntas de Freguesia
/ União de Freguesias do Concelho de
Almada.
 Protocolos com instituições afins, de
proximidade (Seixal, Corroios,..) e
internacionais.
 Protocolo com outras instituições e
associações do concelho (SFUAP,
Hospital Garcia de Orta, Centro
Qualifica, …)
Dinamização da cultura almadense através
de atividades previstas no âmbito do
protocolo com Fórum Municipal Romeu
Correia (conferências, sessões práticas de
leitura e escrita, recensões críticas para
enriquecer o catálogo da Biblioteca
Municipal)
Promoção da multiculturalidade através de
aulas de Português para Falantes de Outras
Línguas e sessões práticas dinamizando
atividades e tradições de outros povos,
nomeadamente em parceria com a
Arribamar.
Projeto “Viagens pela Literatura” que dá a
conhecer a obra, a vida e os locais onde
dado escritor viveu ou que perpetuou na
escrita. Além de se visitar os locais é
estudada a obra em aula e são promovidas
conferências.
 Rota dos escritores do norte: Camilo,
Torga, etc.
Visita de estudo à Cinemateca e
visionamento do filme Cerromaior no
âmbito das viagens pela literatura.

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano
1 vez por semana

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano
10 sessões

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano
1 vez por semana

Estudantes, Professores,
Associados

Abril 2018

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir
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Visita de estudo às pegadas dos
dinossauros no Cabo Espichel e Castelo de
Sesimbra
Visita de estudo à Polónia como
complemento do estudo realizado na
disciplina de História da Cultura e da Arte.
Visita de estudo à Provença como
complemento do estudo realizado na
disciplina Cantigando: viagens pela Idade
Média.
Visita de estudo à Fábrica de Moagem do
Caramujo complementada por uma
conferência sobre o tema no âmbito das
disciplinas de História e Ciências Sociais
Visita de Estudo a Guimarães inserida no
âmbito das disciplinas de Cavaquinhos e
Teatro.
Visita de estudo a Coimbra – Centro de
Ciência no âmbito da disciplina de TIC
Visita guiada à Incrível dando a conhecer as
forças vivas de Almada.
Conferências no âmbito das disciplinas
Língua e Cultura Portugueses e Falares
Regionais.
 Marco Neves
 Guilherme de Almeida
Aulas abertas
 Escultura à sexta
 Diga lá Sra. Enfermeira
 Segurança informática
 Caminhos da Ciência
 …
Sessão Solene de Abertura do ano letivo
Homenagem aos voluntários cuja ação é
preponderante na consecução dos
objetivos a que nos propomos

Estudantes, Professores,
Associados

Maio 2018

Estudantes, Professores,
Associados

18 a 27 de maio 2018

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Data a definir
Data a definir

Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade
Datas a definir

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade
Estudantes, Professores,
Associados

Outubro 2018
Junho 2018

Espetáculo e exposições de final do ano
letivo

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Junho 2018

Reunião Geral de Professores, com tarde
cultural

Professores

Julho 2018

Estudantes, Professores,
Associados

Datas a definir de acordo
com o NAUS

Estudantes, Professores

Datas a definir de acordo
com a RUTIS

Participação em atividades do NAUS
(Núcleo de Academias do Universo Sénior)
 Encontro anual
 Festival de Teatro
 Festival de Música
 Dia Mundial da Poesia
Participação em atividades da Rutis (Rede
de Universidades Seniores).
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Reuniões das estruturas:
 Conselho Científico
 Reunião Geral de Professores
 Conselho Pedagógico
 Reunião Geral da USALMA
 Assembleia de Delegados
 Conselho de Delegados
Clubes Temáticos e outros projetos:
 Clube de Leitura
 Clube de Guitarra
Chá com poesia, em interação com a
comunidade (Teatro Joaquim Benite)
Dinamização da atividade “Cinema com
história”
Atividades de celebração da Semana da
Europa, em interacção direta e simultânea
com outros países da União Europeia
Participação na Noite da Literatura
Europeia, em interacção direta e
simultânea com outros países da União
Europeia
Chá dançante, intergeracional contribuindo
para uma melhor qualidade de vida

Ao longo do ano
Representantes às
estruturas intermédias

Estudantes e Professores
inscritos
Comunidade

Ao longo do ano

Ao longo do ano
Ao longo do ano
1 vez por mês

Área de História

Ao longo do ano

Estudantes e Professores de
Línguas e Literaturas

Maio de 2018

Estudantes e Professores de
Línguas e Literaturas

Maio de 2018

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

1º sábado de cada mês ao
longo do ano
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional

O eixo de intervenção Dinamização intergeracional tem por objetivo incorporar pessoas de
todas as idades, numa formação ao longo da vida, com as consequentes trocas de saberes.

AÇÕES A DESENVOLVER
Leituras partilhadas com bibliotecas,
escolas e outras entidades (clubes e
sessões de leitura).
Música para jovens e seniores.
Aulas abertas a seniores e a jovens
Grupo de teatro intergeracional, em
parceria com o Agrupamento de Escolas
Carlos Gargaté
Participação na “Maratona de Leitura”
Férias escolares/cursos para jovens e
seniores
Alojamento partilhado (existe já em
algumas cidades do nosso país) –“ com
este projeto pretende-se não só combater
a solidão dos seniores, como ajudar jovens
estudantes com dificuldade de alojamento
durante o seu percurso académico,
contribuindo-se para um convívio
intergeracional”
Reflexão sobre a igualdade de género entre
seniores e jovens das escolas, mediante
palestras e, sobretudo, partilha de
experiência vividas

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Seniores, Jovens,
Comunidade

Em data a definir

Seniores, Jovens,
Comunidade
Seniores e Jovens

Em data a definir
Ao longo do ano

Seniores e Jovens

Ao longo do ano

Seniores e Jovens
Comunidade

Ao longo do ano
Junho e Julho 2018

Seniores e Jovens

Ao longo do ano

Seniores e Jovens

1 vez por mês
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 3: Formação

O eixo de intervenção Formação tem por objetivo promover a educação e formação, potenciando a
criatividade, singularidade e a responsabilidade.

AÇÕES A DESENVOLVER
Protocolo com o Centro Qualifica da
Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, em
alfabetização de adultos
Ciclo de Workshops - Criatividade à sexta
Palestras e Conferências (comemorativa
do 25 de abril, …)
Acreditação da Apcalmada como
entidade certificadora para a formação
contínua de professores e membros da
Comunidade (certificação CCPFC)
Preencha a sua declaração do IRS
Monte o seu PC
Colaboração com o Fórum Ocupacional
“A Gaivota” em protocolo que facilite a
partilha de saberes e experiências
Organização de um Congresso
Internacional subordinado ao tema
“Primatologia” em parceria com algumas
universidades

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Comunidade

Ao longo do ano

Associados, Estudantes,
Professores
Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Professores Associados,
professores em geral
Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores
Comunidade

Estudantes, Professores,
Associados e Comunidade

Ao longo do ano
Ao longo do ano

Ao longo do ano
Março 2018
Abril 2018
Ao longo do ano

Julho de 2018
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 4: Promoção de cultura, lazer e convívio

O eixo de intervenção Promoção de cultura, lazer e convívio tem por objetivo dinamizar e apoiar
projetos comuns e partilhados.
AÇÕES A DESENVOLVER
Dinamização interlusófona divulgando a
cultura,as artes, a literatura, a música e
gastronomia, através de atividades como
“Saberes e sabores de Angola”.
4.ª edição dos Jogos Florais sob o lema
“Património Cultural”
Dinamização de “passeios” de turismo de
conhecimento à descoberta de Almada
promovendo o conhecimento do concelho,
dos seus espaços da sua história e do seu
potencial inovador
4.ª edição do pedipaper, outra forma de
contactar com o espaço almadense
Animações musicais da USALMA
protagonizadas pelos grupos, de uma forma
singular ou em conjunto
Dia da Associação
Magusto
Idas ao Teatro
“Juntos por uma Causa” - espetáculo musical
para angariação de fundos para o Lar Residência
Festa da Primavera
Convívio de Natal
Itinerários de cultura e lazer:
 Viagem a Foz Côa
 Viagem à Andaluzia
 Viagem à Bulgária e Roménia
 Viagem aos Castros
 Viagem à Áustria e Suíça
 Viagem ao Canadá
 Passeio pelo Douro
Visitas a Museus e outros:
 Visita ao Convento do Lorvão
 Visita à Cinemateca Portuguesa
 Visita ao Instituto Italiano

DESTINATÁRIOS
Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

CALENDÁRIO
12 Janeiro de 2018
Fevereiro a Junho 2018

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano

Estudantes, Professores

Junho 2018

Estudantes, Professores,
Associados

Ao longo do ano

Associados
Associados, Professores,
Estudantes
Associados, Professores,
Estudantes
Associados, Professores,
Estudantes
Associados, Professores,
Estudantes
Associados, Professores,
Estudantes

Associados, Professores,
Estudantes

Associados, Professores,
Estudantes

25 Maio 2018
Novembro 2018
Ao longo do ano
Novembro 2018
Março 2018
15 Dezembro 2018
14, 15 março 2018
9 a 13 de abril 2018
7 a 16 de maio 2018
2, 3 de junho de 2018
28 de julho a 5 de agosto de 2018
1 a 10 de setembro de 2018
Data a definir
Data a definir
Data a definir
Data a definir
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Visita ao Museu do Dinheiro e Lisbon
Story Center
Visita às Minas de Almadan
Visita ao Museu da Marinha
Visita a Portalegre
Visita ao Museu Bordalo Pinheiro e
Centro de Formação do Lencal
Visita ao Centro da Pedra em Pero
Pinheiro

Data a definir
Data a definir
Maio de 2018
Data a definir
Data a definir
Data a definir
Data a definir
Data a definir
Data a definir
Data a definir
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 5: Intervenção na Comunidade

O eixo de Intervenção na Comunidade tem por objetivo fomentar a participação cidadã numa
perspetiva crítica e corresponsável.

AÇÕES A DESENVOLVER
Animação no domicilio dirigido a
pessoas em situação de dependência,
minorando o seu isolamento, através do
projeto “Uma palavra um alento”.
Alfabetização de adultos,
nomeadamente, em parceria com o
Centro Qualifica.
Literacia Digital, nomeadamente,
através de protocolo com a União de
Juntas de Freguesia de Almada, Pragal,
Cacilhas e Cova da Piedade.
Participação dos alunos de música da
USALMA, na Iniciativa “Sorrisos
Cantados” como enriquecimento do
projeto “Uma palavra um alento”.
Dinamização do gabinete de saúde.
A Saúde numa tarde, tratando temas
atuais e relevantes.
Protocolos com entidades diversas nas
áreas da saúde, bem-estar e lazer.
Projeto de Lar/Residência dos
professores.

DESTINATÁRIOS
Comunidade

CALENDÁRIO
Ao longo do ano

Comunidade

Ao longo do ano

Comunidade

Ao longo do ano

Comunidade

Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores,
Associados
Associados, Professores,
Estudantes
Associados

Ao longo do ano

Ao longo do ano
Março 2018
Ao longo do ano
Ao longo do ano

11

Apcalmada

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial

O eixo de intervenção Projeto Editorial tem por objetivo obter e difundir informação, materiais
e ideias.

AÇÕES A DESENVOLVER
Edição de 3 números do Boletim
“Correio da USALMA”.*
Edição de 3 números do Boletim
“Profalmada”.*
Brochura “Jogos Florais”
Brochura sobre fotografia
Edições de autor

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Comunidade em geral

2018

Comunidade em geral

2018

Comunidade em geral
Comunidade em geral
Comunidade em geral

2018
2018
2018

* Equaciona-se a possibilidade de fusão dos dois boletins num só.
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Eixo de Intervenção 7: Comunicação /Informação

O eixo de intervenção Comunicação/Informação tem por objetivo dar a conhecer à comunidade as
atividades da Apcalmada.
AÇÕES A DESENVOLVER
Implementação de uma Política de Marketing e
Comunicação
 Atualização do Site
 Atualização da identidade visual
Dinamização da Biblioteca

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Estudantes, Professores,
Associados

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano
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ORÇAMENTO: DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL
A proposta de orçamento, no valor de € 170.000,00 (cento e setenta mil euros) obedece à estrutura que tem
vindo a ser apresentada.
A elaboração do Plano de Atividades, sendo autónoma, não deixa de ter em conta as condições orçamentais
da Associação em cujo quadro se enformam. Para a elaboração da proposta de orçamento que se apresenta,
tivemos em conta o cumprimento relativo do orçamento já executado e o mais que provável início da atividade
da Casa do Professor.

Orçamento previsional de 2018
Gastos
Gastos com pessoal
Comunicação
Material de escritório
Conforto
Seguros
Honorários

€ 45.600,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 8.400,00
€ 30.000,00

Outros gastos
Encer./abertura ano letivo/homenagem professores e voluntários
Limpeza e higiene
Eletricidade
Representações
Atividades culturais
Outros
Despesas bancárias

€ 6.000,00
€ 14.000,00
€ 20.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

€ 56.000,00
€ 3.000,00

Total dos gastos

€ 170.000,00

Total dos rendimentos

€ 18.000,00
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 12.000,00
€ 170.000,00

Rendimentos
Quotizações
Inscrições e propinas
Outras atividades e donativos
Juros / Consignações de IRS

Almada, 30 de Outubro de 2017
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APCALMADA – ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO CONCELHO DE ALMADA
CONSELHO FISCAL
Parecer do Conselho Fiscal sobre o
Plano de Atividades e Orçamento para 2018
No âmbito do que é estipulado no art.º 30.º dos estatutos da Apcalmada, revistos, o Conselho Fiscal apresenta
o seu parecer sobre o Plano de Atividades e o Orçamento para o exercício de 2018.
1 - Plano de actividades
O Plano de Atividades para 2018 consta de documento elaborado pela Direção e foi analisado pelo Conselho
Fiscal. Nessa análise foram tidos em conta os aspetos que permitem concretizar o projeto da Associação de
Professores do Concelho de Almada, nas suas diversas vertentes. Considera-se que o Plano de Atividades é
adequado e respeita o estabelecido nos Estatutos da Associação.
2 – Orçamento
A análise do orçamento teve em conta o cumprimento dos estatutos e a exequibilidade do Plano de Atividades,
face à conjuntura atual. Teve ainda em conta, além do novo paradigma que a gestão da sede implica, a
possibilidade de iniciar em 2018 a gestão da Casa do Professor, conhecida como Palacete Ribeiro Teles.
Pelo exposto, o Conselho Fiscal considera que o Plano de Atividades e o Orçamento apresentados cumprem
os objetivos e os estatutos da Associação de Professores do Concelho de Almada, pelo que propõe que a
Assembleia-Geral da Associação aprove os documentos que a Direção submete à sua apreciação.
Almada, 6 de novembro de 2017
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