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INTRODUÇÃO
A proposta de Plano de Atividades para o ano de 2021 (PA 2021) tem como preocupação dar uma
perspetiva dinâmica das principais atividades desenvolvidas pela Associação de Professores
do Concelho de Almada (Apcalmada).
A sua estrutura acolhe os sete eixos temáticos de intervenção estratégica, que visam tornar mais
evidentes os objetivos da Apcalmada e procuram encaixar as diversas atividades formativas de
carácter dinâmico, intergeracional e inclusivo.
Foram integradas as propostas dos grupos de trabalho da Direção e todas as sugestões relativas à
Universidade Sénior de Almada (USALMA®), recolhidas nas reuniões de professores, por área
disciplinar e na reunião do Conselho de Delegados.
À semelhança de anos anteriores, serão ainda aceites durante o ano as propostas de atividades que
os associados, professores ou estudantes pretendam levar a cabo e se insiram nas linhas gerais do
PA 2021.
Algumas das atividades visam não só associados, professores e estudantes da USALMA ® mas
também a comunidade em geral.
Em reunião de dia 29 de outubro, a Direção aprovou a proposta de Plano de Atividades e o
Orçamento da Apcalmada-USALMA®, para o ano de 2021, que serão submetidos para
aprovação na próxima Assembleia-Geral.
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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, Almada Mundo Associação…)
Dinamização da cultura almadense através
de atividades previstas no âmbito do
protocolo com o Fórum Municipal Romeu
Correia (conferências, sessões práticas de
leitura e escrita)
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
Arribamar.
Continuidade do 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 visitaram
os locais é estudada a obra em aula e são
promovidas conferências.
Em 2020-2021 completam-se as
atividades que a Contingência atual não
permitiu executar em 2020: roteiro
literário de Agustina e ida a Vila
Viçosa, com Florbela Espanca.
Visita de estudo à Lisboa Judaica como
complemento do estudo da História dos
Judeus.

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados

Estudantes, Professores,
Associados

15, 16 e 17 de abril
roteiro de
Agustina

Data a definir

5

Apcalmada

Visita guiada à Cova da Piedade, no âmbito
da disciplina Escritores Almadenses.
Visita de estudo à Costa da Caparica, no
âmbito da disciplina de Escritores
Almadenses, para o estudo da escritora
Luísa da Costa Gomes.
Visita a um Parque Natural

Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Visita ao Museu de Sebastião da Gama,
no âmbito do centenário do nascimento
do poeta.
Visita à Academia das Ciências para ver
o manuscrito da Crónica Geral de
Espanha.
Visitas ao Museu de Arte Antiga

Estudantes, Professores

Data a definir

Estudantes, Professores

Data a definir

Estudantes, Professores
Associados

Data a definir

Visita de estudo a Coimbra, no âmbito da
área de TIC, Fotografia e Vídeo.

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Conferências no âmbito das disciplinas
Língua e Literatura Portuguesa

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Aulas abertas
Sessão Solene de Abertura do ano letivo
Homenagem aos voluntários
Espetáculo de final do ano letivo e
exposições dos trabalhos dos
estudantes
Reuniões Gerais de Professores, uma com
tarde cultural
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) presenciais
ou on-line.
Reuniões das estruturas intermédias:
 Conselho Científico;
 Conselho Pedagógico;
 Assembleia de Delegados;
 Conselho de Delegados.
Chá com Poesia, em interação com a
comunidade. Esta atividade decorre no
restaurante do Teatro Joaquim Benite.

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

Estudantes, Professores,
Associados

Data a definir

Datas a definir
Datas a definir
Outubro 2021
Data a definir
Maio e junho

Datas a definir

Datas a definir

Estudantes, Professores

Datas a definir

Representantes

Ao longo do ano

Comunidade

Data a definir
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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
Divulgação e participação em iniciativas
promovidas pela Câmara Municipal de
Almada e pela União de Juntas de
Freguesias
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.
Férias escolares/cursos para jovens e
seniores

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Jovens

Ao longo do ano

Seniores, Jovens,
Comunidade

Em data a definir

Seniores, Jovens,
Comunidade
Seniores e Jovens
Comunidade

Em data a definir
Ao longo do ano
Junho e julho
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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
Palestras e Conferências
(comemorativa do 25 de Abril e
outras…)
Formação certificada destinada à
comunidade

DESTINATÁRIOS
Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade
Comunidade

CALENDÁRIO
Ao longo do ano
Datas a definir
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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.
Neste eixo concentram-se as viagens e passeios prioritariamente dirigidos aos associados.
Enquanto a situação atual se mantiver não se preveem viagens ao estrangeiro.
AÇÕES A DESENVOLVER
4.ª edição do Projeto Almada com Vida
6.ª edição dos Jogos Florais
1.ª edição do concurso de fotografia
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.
Animações musicais da USALMA
protagonizadas pelos grupos, de uma forma
singular ou em conjunto
Visita à Herdade das Parchanas com o
Programa “Jornada Sénior”.
Comemorações - Aniversário da Associação
Magusto
Idas ao Teatro
“Juntos por uma Causa” - espetáculo musical
para angariação de fundos para o Lar Residência
Convívio de Natal
Concerto de Ano Novo
Evocação do dia internacional da
mulher
Celebração da Primavera
Participação das turmas de música em
eventos, a convite de outras instituições.

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

CALENDÁRIO
1 a 6 de junho
Data a definir
Data a definir

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados

Ao longo do ano

Associados, Professores,
Estudantes

21 de abril

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

29 de maio
Novembro
Datas a determinar
Novembro
Dezembro
Janeiro
8 de março
24 de março
Ao longo do ano
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Itinerários de cultura e lazer:




Passeio aos Passadiços do Paiva
Visita às termas da Curia
Visita ao Parque Natural da
Peneda Gerês

Visitas a Museus e outros:
 Visita à Gulbenkian
 Visita à Casa Museu Dr. Anastácio
Gonçalves
 Visita ao Museu da Presidência
- Outros

Associados, Professores,
Estudantes

7 a 9 de maio
Junho
Setembro/outubro

Data a definir

Associados, Professores,
Estudantes, Comunidade
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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 domicílio dirigido a pessoas
em situação de dependência, minorando
o seu isolamento, através do projeto
“Uma palavra um alento”.
Participação dos alunos de música da
USALMA, na Iniciativa “Visitas Cantadas”.
Esta atividade constitui uma mais valia
para o projeto “Uma palavra um alento”.
Alfabetização de adultos.
Literacia Digital, nomeadamente, através
de protocolo com a União de Juntas de
Freguesia de Almada, Pragal, Cacilhas e
Cova da Piedade.
Dinamização do Gabinete de Saúde
com incisão sobre o tema “Rastreios”.
“Conversas sobre Saúde”, conjunto
de iniciativas, tratando temas atuais
e relevantes.
Protocolos com entidades diversas nas
áreas da saúde, bem-estar e lazer.
Projeto Lar/Residência dos professores.
Continua a aguardar-se o pré-projeto de
alvenaria para pedir orçamentos e enviar
para aprovação da Segurança Social.

DESTINATÁRIOS
Comunidade

Comunidade

Comunidade

Comunidade

Estudantes, Professores,
Associados
Estudantes, Professores,
Associados

Associados, Professores,
Estudantes

CALENDÁRIO
A retomar logo
que possível.

A retomar logo
que possível

Segundo
semestre
A retomar
quando houver
condições
A retomar logo
que possível.
Ao longo do ano

Ao longo do ano
Até setembro

Associados
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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
InFormar
Edição de uma brochura “Jogos
Florais”
Edições de autor

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Comunidade em geral

Ao longo do ano

Comunidade em geral

Ao longo do ano

Comunidade em geral

Ao longo do ano
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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
Dinamização da Biblioteca

DESTINATÁRIOS

CALENDÁRIO

Estudantes, Professores,
Associados

Ao longo do ano

Estudantes, Professores,
Associados, Comunidade

Ao longo do ano
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Orçamento previsional 2021

A proposta de orçamento previsional para 2021, no valor de € 110.000,00 (cento e dez mil euros), tem
por base a estrutura de gastos e rendimentos dos anos anteriores, e a sua apresentação obedece à
estrutura-padrão que tem vindo a ser apresentada. Para o ano de 2021 o grau de incerteza é
infinitamente maior que qualquer outro no passado; contudo, existem protocolos institucionais a
manter, apesar das contrariedades. Assim, a elaboração do Plano de Atividades, sendo autónoma, não
deixa de ter em conta as condições orçamentais da Associação. Para a elaboração da proposta de
orçamento para o ano de 2021, tivemos em conta as expetativas otimistas das agências internacionais
de saúde, a experiência dos anos anteriores, o plano de contingência Coronavírus COVID-19 da
Associação e as instruções divulgadas pela Direção-Geral de Saúde.
Orçamento previsional de 2021
Gastos
Gastos com pessoal
Comunicação
Material de escritório
Conforto
Seguros
Honorários

€ 30.000,00
€ 8.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00

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

€ 2.000,00
€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 24.000,00
€ 3.000,00

€ 48.000,00
€ 2.000,00
€ 110.000,00
€ 5.000,00

Investimentos
Rendimentos
Quotizações
Inscrições e propinas
Outras atividades e donativos
Juros / Consignações de IRS
Total dos rendimentos

€ 15.000,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 110.000,00
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