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I - Relatório de Atividades 

Introdução 

O presente relatório tem com objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o Plano de Atividades (PA) relativo 

ao ano de 2019 e tem por base as informações obtidas junto dos responsáveis das atividades/projetos. 

Algumas atividades/projetos foram alvo de relatórios específicos. 

O Relatório de Atividades tem naturalmente uma forte articulação com o Plano de Atividades, estando 

organizado com base nos eixos de intervenção estratégicos, aí definidos devendo constituir-se como um 

instrumento de reflexão crítica que suporte a planificação dos próximos anos, com vista à melhoria contínua 

da Apcalmada-USALMA. 

De referir ainda que as atividades desenvolvidas pela Apcalmada foram divulgadas nas redes sociais e na 

agenda da Câmara Municipal e a sua frequência está aberta a associados, professores e estudantes da 

USALMA®, bem como a toda a Comunidade!  

 

Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida 

O Plano de Atividades de 2019, no âmbito do Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida, 

cumpriu-se quase na íntegra, de forma muito positiva e participada, tendo-se realizado iniciativas destinadas 

não só aos Associados e aos estudantes da USALMA® mas também à comunidade em geral. 

No âmbito do projeto “Viagens pela Literatura” realizou-se: 

- a visita “Viajar com Aquilino” com 40 participantes, visitando locais como Casa de Fernando Namora, em 

Condeixa, o Museu Machado de Castro e a Casa Museu de Miguel Torga, em Coimbra, a Fundação Aquilino 

Ribeiro em Soutosa, oSantuário de Nossa Sra. da Lapa, primeiro centro de peregrinação em território 

Português, a Casa do Bandarra, em Trancoso, onde casaram D. Dinis e a Santa Isabel e a Sé da Guarda;  

- duas visitas de 24 e 28 participantes  à Torre do Tombo para  visitar a exposição de Fernão Lopes «Guardador 

das escrituras do Tombo» e a Odivelas para visitar o túmulo de D. Dinis no Convento de Odivelas; 

- uma visita com 25 participantes ao Mosteiro da Batalha, aos centros de Interpretação da Batalha de 

Aljubarrota e ao Mosteiro de Alcobaça, para visitar os túmulos de Pedro e Inês; 

- uma visita intitulada Rota dos mosteiros e catedrais, com 43 participantes, visitando-se o Mosteiro de Santa 

Maria de Salzedas, onde se encontra o túmulo de D. Pedro Conde de Barcelos, autor as obras estudadas em 

Cantigando: Viajar pela Idade Média; visitaram-se ainda outros pontos relevantes de que se destacam: a 

catedral de Lamego; a Igreja de Podence, com o seu analógico dos primórdios da relojoaria; a Igreja do 

Convento de S. Francisco, em Bragança, onde, segundo a tradição, D. Pedro e D. Inês teriam casado às 

escondidas; em Miranda do Douro, o Museu de Antropologia, o Miradouro do Puio e um passeio pelo Douro 

Internacional; em Grijó, o Convento de São Salvador, que guarda o túmulo de um filho de D. Sancho I e da 

Ribeirinha; 
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- uma visita guiada, orientada pelo professor Alexandre Flores, a vários locais de Almada que enquadram a 

vivência e memória do escritor Fernão Mendes Pinto, durante os 25 anos que viveu em Almada.  

No âmbito do Grupo de “Saúde” foram realizadas aulas abertas com temas como: “O que é uma demência”,  

Dr.ª Cláudia Guarda (78 participantes), “Reflexões sobre o fim de vida”. Equipa de Cuidados Paliativos do 

Hospital Garcia de Orta, coordenada pela Dr.ª Aurora Tomaz, (60 participantes) “Uso do medicamento (20 

participantes), alergias respiratórias, Dr. Carlos Couto (76 participantes), Entomologia: perspetivas futuras 

para a segurança alimentar – Prof. Doutor Raul Xisto de Sousa (50 participantes). 

Realizaram-se as seguintes conferências, palestras, colóquios e encontros:  

− Conferência sobre “Erros Falsos e Mitos do Português”  proferida por Marco Neves professor da 

Universidade Nova e escritor – 60 participantes; 

− Aula aberta sobre cante Alentejano, com a presença de Francisco Naia – 45 participantes; 

− Conferência sobre “Sítios Arqueológicos portugueses em condições de fruição pública responsável, 

proferida pelo Arqueólogo Jorge raposo” – 40 participantes; 

− Mesa Redonda sobre o Fado, Património da Humanidade, com a fadista Sofia Ramos e o guitarrista 

Jerónimo Mendes” – 50 participantes; 

− Palestra “A representação no cinema”, orador José Pires – 40 participantes; 

− Conferência: Literatura de viagens/Peregrinação, Alberto de Carvalho – 40 participantes; 

− Palestra Como produzir conteúdos para rádio – 30 participantes; 

− Conferência e rastreio sobre Insuficiência cardíaca (coração cansado), Prof. Dr. Carrageta – 25 

participantes; 

− Sessão sobre capacidade argumentativa, dinamizada pelos Toastmasters – 25 participantes; 

− Conferência História de Almada a cargo de Graciete Besse, com apresentação do livro O Duplo Fulgor do 

Tempo - 60 participantes; 

− Apresentação do livro O Regresso/L’Bolber, bilingue, em português e Mirandês – 40 participantes 

− Lançamento do livro de autor O Beijo de Maimuna, apresentado pelo General Avelar de Sousa – 100 

participantes. Com esta iniciativa a Associação comemorou o aniversário do 25 de Abril. 

− Decorreram as já habituais iniciativas marcantes do ano letivo da USALMA®, tais como: 

− Sessão Solene de Abertura do ano letivo, com cerca de 250 participantes;  

− Almoço de homenagem aos Professores e Voluntários, com cerca de 150 participantes;  

− Espetáculo e exposições de final do ano letivo, com cerca de 350 participantes; 
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− Reunião Geral de Professores de final de ano letivo com tarde cultural, com cerca de 54 participantes; 

A USALMA® esteve representada no II encontro de Projetos Educativos da RUTIS. 

A USALMA® organizou a iniciativa “V Partilhas Poéticas” para comemorar o Dia Mundial da Poesia. O encontro 

incluiu Almoço Poético e Sessão de Poesia, na sala Pablo Neruda. Esta iniciativa envolveu cerca de 90 

participantes. Os professores e estudantes da USALMA® participaram ainda em outras atividades do NAUS, 

tais como: 

− Concurso de poesia Interturmas; 

− Encontro de Teatro, com cerca de 50 participantes; 

− Festival de Música, com cerca de 120 participantes; 

− No âmbito da Rutis, a USALMA organizou o encontro regional de Teatro, com cerca de 180 

participantes e o Coro Polifónico participou no encontro de Coros em Miranda do Corvo, com 38 

participantes.  

Ao longo do ano de 2019 realizaram-se reuniões das estruturas intermédias da USALMA®, a saber, Conselho 

Científico, Conselho Pedagógico, Reunião Geral de Professores, Assembleia de Delegados, Conselho de 

Delegados e ainda reuniões do Grupo de Trabalho. 

No âmbito da Apcalmada-USALMA® realizaram-se diversas atividades e visitas de estudo. 

Atividades: 

− Para complementar o estudo em História e em Literatura Portuguesa foram projetados vários filmes, tanto 

na sede como nas escolas;  

− No âmbito das disciplinas da área de Artes Plásticas e da disciplina de Fotografia realizaram-se exposições,  

− Em fevereiro realizou-se na Oficina da Cultura uma exposição conjunta, que esteve patente ao público 

almadense durante uma semana, a qual foi enriquecida com a atuação dos grupos musicais, da poesia e 

das leituras encenadas e ainda foi passado um filme sobre arte, seguido de debate;  

− Em novembro realizou-se uma exposição de trabalhos das disciplinas de Escultura e Técnica de Azulejaria 

e do Ateliê de Artes Plásticas; 

− Realizaram-se, na última sexta-feira de cada mês, as sessões do “Chá com Poesia”, no restaurante do 

Teatro Joaquim Benite, abertas a toda a comunidade. Nos meses de maio e dezembro esta atividade 

realizou-se na sede da Associação. 

− Os alunos de Cerâmica colaboraram com a USALMA, tendo feito as lembranças com que, habitualmente, 

se assinala o final do ano letivo e homenageiam os professores. 

Visitas de estudo: 



  Apcalmada 

5 
 

Além das visitas de estudo anteriormente descritas, efetuaram-se também as seguintes (páginas 2 e 3): 

− Visita de estudo ao museu da “Arte Antiga”, com 33 participantes; 

− Visitas de estudo ao Hospital de Santa Marta e ao Museu da saúde (Hospital dos Capuchos), com 36 e 40 

participantes respetivamente e ainda, no âmbito da mesma disciplina  “Saúde”,  realizou-se uma visita à 

Fundação Calouste Gulbenkian, exposição “O Cérebro” que contou com 48 participantes; 

− No âmbito da disciplina de “Património e Museus” realizaram-se várias visitas de estudo:  a Estremoz; a 

Alcáçovas (Estremoz), com 21 e 20 participantes, respetivamente.; a Vila Nova da Barquinha, com 20 

participantes; ao Povoado pré-histórico de Leceia com 23 alunos e ao Escaropim, Salvaterra de Magos, 

com 20 participantes; 

− Visita de estudo a Braga, no âmbito da disciplina de “Cavaquinhos” e Teatro - 38 participantes; 

− Viagem de estudo ao Instituto Português da Qualidade para ver instrumentos de Metrologia, no âmbito 

da disciplina de “História de Portugal”, com 20 participantes; 

− Visita de estudo a Sintra, no âmbito da disciplina de “Escultura e Técnicas de Azulejo” - 35 participantes; 

− Viagem a Nova Iorque no âmbito da disciplina de História de Arte, com 26 participantes. 

 

Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional 

Com o eixo de intervenção 2 pretendeu-se promover dinâmicas entre jovens e seniores consideradas 

essenciais a um diálogo intergeracional. 

Realizaram-se na Apcalmada-USALMA® as formações em contexto de trabalho (estágios) de dois alunos do 

Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da Escola Secundária Daniel 

Sampaio. 

Os jovens que frequentam a disciplina de Piano e outros alunos menos jovens, têm tido intervenções nos 

vários espetáculos da Apcalmada-USALMA® como na Aula Aberta de Piano. 

Os alunos e professores do Conservatório de Artes Performativas participaram no projeto Almada Com Vida e 

no Festival Seis Continentes. 

Foram organizadas aulas de alfabetização para apoio a jovens da Associação de Paralisia Cerebral Almada 

Seixal e do Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa.  

Os utentes de Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal beneficiaram, também, de aulas de lavores. 

Eixo de Intervenção 3: Formação 

No contexto do seu plano de ação a Apcalmada-USALMA® procura desenvolver uma estratégia de formação, 

em diversas áreas do saber, destinada a toda a comunidade.  
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Neste eixo destacou-se, como habitualmente, a atividade da USALMA® que, em 2019, contou com mais de 

1000 alunos, 100 professores e 91 disciplinas em 140 turmas. Para além das instalações da sede, as aulas 

decorreram nos polos da Sobreda/Charneca de Caparica, na Costa da Caparica, no Monte da Caparica e ainda 

nas escolas Secundária de Cacilhas-Tejo, Fernão Mendes Pinto, Anselmo de Andrade e Agrupamento de 

Escolas Emídio Navarro. 

Há, ainda, duas turmas de alfabetização a ter lugar na sede da USALMA® e outra na escola básica do 

Chegadinho. 

Também no âmbito do ensino do Português para falantes de outras línguas, a USALMA® tem estado presente, 

no Polo Arribamar.  

No âmbito das literacias digitais a USALMA® foi entidade formadora em dois cursos de iniciação à informática 

e um de continuação, destinados a seniores, organizados pela União das Freguesias de Almada, Cova da 

Piedade, Pragal e Cacilhas num total de 144h de formação. Dos inscritos, 33 concluíram a formação com 

aproveitamento.  

Ainda no âmbito do protocolo com a União de Juntas realizou-se um curso de inglês que se iniciou com 10 

formandos, tendo terminado 7. Este curso destinou-se a funcionários das Juntas de Freguesia, no sentido de 

melhorar a comunicação, no atendimento aos migrantes. 

Realizaram-se sessões destinadas a associados, professores e estudantes para aprenderem a preencher a sua 

Declaração do IRS e também de apoio à Validação de Faturas no Portal das Finanças. Estas sessões contaram 

com o apoio dos professores de Economia da Escola Cacilhas-Tejo. 

No âmbito do projeto Almada Acolhe: Vamos Falar Português recebemos de 199 inscrições tendo ficado na 

Apcalmada-USALMA® com 97 Associação. Dos 97 potenciais apoiados nos três cursos de iniciação e nos dois 

de alfabetização foram efetivamente apoiados 44.  

 

Eixo de Intervenção 4: Promoção de cultura, lazer e convívio  

No âmbito do eixo de intervenção 4, respeitante à promoção de cultura, lazer e convívio, realizou-se grande 

número das  atividades previstas no Plano de Atividades. 

Para assinalar o novo ano de 2019 realizou-se um concerto, a 12 de janeiro, na Academia Almadense em que 

participaram o Coro, a Tuna, os Cavaquinhos, o Piano e as Guitarras. A apresentação foi feita por alunos da 

USALMA® tendo estado presentes cerca de 250 espectadores. 

Na sala multiusos da sede da Apcalmada-USALMA®, teve lugar a entrega dos prémios da 5.ª edição dos Jogos 

Florais. O tema escolhido foi Línguas Indígenas e foram apresentados a concurso 30 trabalhos, tendo sido 

atribuídos 1.º, 2.º, e 3.º prémios nas modalidades de conto, poesia e história de vida e duas menções honrosas 

na modalidade de conto e história de vida.  

A 24 de maio uma turma de alunos e a sua professora de Físico Química, da E.S.F.M.P, vieram à sede 

apresentar uma sessão sobre ótica e acústica. Esta sessão intergeracional contou com 28 presenças. 
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O Dia da Associação comemorou-se a 24 de maio, com a apresentação da história de vida de Francisco Naia e 

a 25 de maio com uma visita ao Palácio de Monserrate seguida do já tradicional almoço que este ano teve 

lugar no restaurante D. Pedro, na Terrugem e contou com 42 participantes.  

Em junho homenagearam-se os professores bem como todos os outros voluntários, com um piquenique com 

cerca de 180 participantes. 

A participação da Apcalmada no Festival Seis Continentes decorreu a 27 de setembro, com 60 participantes. 

O almoço Convívio de Natal aconteceu no dia 12 de dezembro, no restaurante Novo Taréu, na Sobreda. Contou 

com 65 participantes. Houve animação com o Grupo de Concertinas. 

Ao longo do ano os grupos musicais da USALMA® animaram, de uma forma singular ou em conjunto, diversas 

iniciativas: 

− O Grupo de Concertinas participou na III Semana Social - "Almada somos nós"; 

− O Coro Polifónico e a USALTUNA participaram na sessão Solene de Abertura do Ano letivo, 2019/2020;  

− Participação na iniciativa “Vamos cantar as Janeiras” a convite da Câmara Municipal de Almada. Atuou 

o Coro Polifónico da USALMA® e a Usaltuna; 

− Participação do Coro Polifónico na iniciativa “Natal em Cacilhas: rua dos Presépios”, numa atuação na 

Igreja Paroquial de Cacilhas, cerca de 80 pessoas; 

− Participação das turmas de música, dança e artes do espetáculo , no Espetáculo de encerramento do ano 

letivo; 

− Intervenção dos grupos de Cavaquinhos, Usaltuna, Poesia e “Coro Polifónico” na animação do presépio 

construído na sede da Apcalmada-USALMA®; 

− O Grupo de Concertinas participou no encontro anual de concertinas, na Casa de Arganil, no dia 2 de 

março. 

Realizou-se nos dias 10, 11 e 12 de novembro o já tradicional magusto. Este ano de 2019 foi o magusto serrano 

com visita à Serra da Estrela, às cidades da Guarda e da Covilhã. Visitaram-se outros lugares como Linhares da 

Beira e Celorico da Beira, com prova de queijos. Houve magusto com merenda tradicional, degustação de 

produtos regionais e animação ao som de concertinas. Participaram 48 pessoas.   

Como previsto no Plano de Atividades efetuaram-se idas ao teatro e a espetáculos: 

− Na sede da Associação, a 22 de março, festejou-se a chegada da Primavera que contou com 99 inscrições. 

Houve música e terminou com um lanche ajantarado. 

− No dia 3 de abril, um grupo 50 participantes foi ao teatro Politeama assistir à exibição da peça “A Severa”. 

O espetáculo “Juntos por uma causa” promovido pela Apcalmada-USALMA® realizou-se a 24 de novembro de 

2019, no Teatro Municipal Joaquim Benite, assistiram cerca de 200 espetadores. 
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No âmbito da ação “Viagens de cultura e lazer” decorreram várias viagens no país e ao estrangeiro: 

− Palácio da Ajuda, 24 participantes; 

− Visita ao Palácio e Tapada de Mafra, 3 grupos, 8 de maio,13 e 15 de junho, num total de 137 participantes; 

− Viagem a Salamanca, 13 a 15 de abril, 44 participantes; 

− Viagem à Rússia, 28 de julho a 06 de Agosto, 31 participantes; 

− Viagem a Malta, 21 a 28 de setembro, 39 participantes; 

Decorreu entre 3 e 10 de junho o Projeto “Almada Com Vida” em que, juntamente com a Associação Almada 

Mundo, a Apcalmada foi entidade organizadora. Este projeto foi realizado em parceria com a Câmara 

Municipal de Almada, esteve integrado nas festas da Cidade e contou com várias Instituições participantes 

sendo o objetivo geral “Promover e divulgar a riqueza patrimonial de Almada, terra da diversidade e do 

associativismo”. 

 

Eixo de Intervenção 5: Intervenção social   

A melhoria da qualidade de vida dos idosos é um desafio para todos os que têm responsabilidade nesta 

matéria, ou seja, é um desafio para todos nós 

O projeto de voluntariado “Uma Palavra um Alento” tem por missão combater o isolamento e a solidão. O 

voluntário vai fazer um pouco de companhia, levar um pouco de afeto, um estímulo e alguma esperança a 

quem não tem condições de sair de casa e contribuindo para dar algum descanso aos cuidadores. 

Em 2019 foram admitidos cinco novos voluntários para o projeto de voluntariado ”Uma Palavra Um Alento”, 

totalizando, assim, 23 voluntários. Foram realizadas oito reuniões de acompanhamento dos voluntários e uma 

com as instituições parceiras. No campo da formação, foram realizadas cinco ações. Em 2019, o projeto foi 

apresentado nas atividades “Almada Somos Nós” e “O Ano da Governação em Almada”.  

Prosseguiu-se com as visitas cantadas em que grupos de alunos das turmas de Cavaquinhos e Guitarras 

levaram a música e canções a pessoas que devido a incapacidades diversas não podem sair de casa (a 25 

pessoas) e alargou-se a sua intervenção aos Centros de Dia da URPICA, com cerca de 50 apoiados. 

Foi renovada a parceria com as instituições responsáveis pelo Projeto Café Memória. Neste projeto prestam 

apoio alguns dos voluntários de “Uma Palavra Um Alento”. 

Na área da Saúde foram feitos rastreios, na sede da Apcalmada-USALMA®, abertos a toda a população sénior 

da Comunidade de Almada. 

Mantêm-se as atividades desenvolvidas no âmbito dos protocolos celebrados. 

O Projeto de Lar/Residência mantém-se como finalidade central da atividade da Associação, embora se 

reconheçam dificuldades por escassez de meios financeiros. No entanto a direção continua a desenvolver 
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iniciativas neste domínio. Assim foram realizados dois encontros com os responsáveis do “Polo Comunitário 

Os Amigos de Sempre”. Com o intuito de continuar com as atividades de angariação de fundos foi sorteado 

um fim-de-semana, para duas pessoas, no Alentejo, oferecido pela Agência Abreu, foram sorteados quadros 

da autoria da professora Delfina e realizou-se o espetáculo “Juntos Por Uma Causa”.  

 

Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial  

A Apcalmada-USALMA® tem dinamizado a área editorial como uma das estratégias do seu projeto associativo, 

expresso em publicações periódicas e institucionais.  

Em 2019, editou os números 4, 5, e 6 do boletim Informar e duas separatas dedicadas ao Património de 

Almada (8.ª e 9.ª), da autoria do artista plástico, e professor da USALMA®, Louro Artur. Em 2019, foram 

publicados dois números especiais para divulgar os textos premiados no concurso Poesia Interturmas e nas 

várias categorias da 5.ª Edição dos Jogos Florais da Apcalmada-USALMA®.  

As edições de autor pretendem privilegiar os associados, os professores e estudantes da USALMA®. Em 2019 

foi editado o livro Introdução à governabilidade organizacional, da autoria de Jorge Rodrigues. 

 

Eixo de Intervenção 7: Divulgação/Comunicação  

No âmbito da Política de Marketing e Comunicação privilegiou-se a comunicação via email e a divulgação dos 

eventos na internet através de uma atualização constante da página da USALMA®, na rede social do Facebook 

e ainda através da Agenda da Câmara Municipal de Almada. A página web da Apcalmada está também em 

reformulação. 

A USALMA® participou na 17.ª edição da Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional.  

Na biblioteca, os livros continuam a ser organizados de forma a facilitar o acesso livre às estantes. Mantém-se 

a catalogação em versão digital, fazendo, em simultâneo, a formação dos voluntários.  
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Conclusões  

Os dados apresentados e a análise realizada neste relatório expressam um balanço globalmente muito positivo 

das atividades realizadas no ano de 2019. 

A terminar, é importante referir que este documento não esgota todas as atividades/ações desenvolvidas na 

Apcalmada-USALMA mas evidencia o empenho que tem sido colocado, nomeadamente, na diversificação 

das ofertas. 

 

II - Apresentação das contas  

No que concerne à prestação de contas e ao movimento financeiro da Associação, apresentamos os aspetos 

mais significativos do exercício de 2019. Este ano já reflete por completo a viragem do novo paradigma nas 

políticas contabilísticas seguidas até ao final de 2018 pela Associação, com ênfase na especialização económica 

do exercício, nomeadamente no que às receitas diz respeito.  

Não podemos deixar de começar por relevar como facto mais importante o total desacordo da Associação 

com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), quanto à interpretação do artigo 44 º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF) e consequente tributação em sede de Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) e de Adicional 

sobre o Imposto Municipal sobre os Imóveis (AIMI) do terreno situado na Sobreda (prédio urbano, atual artº 

6508, UF Charneca Caparica e Sobreda), o qual tem por objeto a construção de uma Estrutura Residencial para 

Idosos (ERPI). 

A Associação foi notificada pela AT, em Jul/2019, do cancelamento da isenção de IMI sobre aquele imóvel, 

isenção essa pedida em 2009 e sobre a qual nunca a mesma AT se pronunciou. Foram efetuadas as liquidações 

de IMI referentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, no montante de € 17.745,47 (dezassete mil setecentos 

e quarenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), e as liquidações referentes ao AIMI referentes aos anos 

de 2017, 2018 e 2019, no montante de € 14.707,47 (catorze mil setecentos e sete euros e quarenta e sete 

cêntimos). Apesar de desencadeados os procedimentos previstos nos códigos tributários, nomeadamente 

reclamações graciosas e intervenção direta na respetiva Repartição de Finanças, aqueles valores, no montante 

total de € 32.452,94 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos), 

foram pagos ao longo do ano de 2019, dentro dos prazos, com recurso às reservas monetárias da Associação.  

Porque esta Direção está convicta, sem qualquer margem de dúvida, de que se encontram reunidos os 

pressupostos legais, subjetivos e objetivos, que conduzem à concessão da isenção/benefício previsto na alínea 

f), número 1, do artigo 44º, do EBF, apresentou uma exposição atípica ao Senhor Ministro das Finanças, no 

passado dia 29/Out/2019, requerendo a revisão daquela decisão da AT e a anulação de todos os IMI e AIMI e 

a consequente restituição dos valores pagos, por não serem devidos. 

Por esta razão a Direção não considerou aqueles valores como custos da Associação, mas antes um 

“empréstimo” temporário ao Estado, pelo que, por cautela, os registou na conta 28110 Diferimentos – IMI, e 

na conta 28111 Diferimentos – AIMI.                     
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Na sequência deste processo e da informação fiscal a que tivemos acesso, o terreno situado na Sobreda 

(prédio urbano, atual artº 6508, UF Charneca Caparica e Sobreda), inscrito no ativo imobilizado da Associação, 

foi revalorizado para o valor de € 1.225.621,87 (um milhão duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e vinte e 

um euros e oitenta e sete cêntimos), o que levou a Direção a inscrever no balanço essa revalorização, no valor 

de € 61.881,87 (sessenta e um mil oitocentos e oitenta e um euros e oitenta e sete cêntimos). Esta 

revalorização do ativo afeta positivamente o património da Associação (outras variações no capital próprio), 

mas não tem qualquer impacto no resultado do corrente exercício.        

Os rendimentos do ano 2019 atingiram o valor global de 421.984,36 euros, que comparam com o valor de 

456.038,63 euros do ano 2019, a que corresponde um decréscimo de cerca de 7,5 %, o que reflete um menor 

volume de atividades da Associação.  

Os gastos do ano 2019 atingiram o valor global de 408.732,80 euros, que compara com o valor de 480.968,16 

do ano 2018, a que corresponde um decréscimo de cerca de 15.0 %, em linha com a tendência verificada na 

rúbrica de proveitos.  

O resultado  líquido do ano 2019 atingiu o valor de 13.251,56 euros, que compara com o  prejuízo de                                

(-24.929,53) euros do ano 2018.   

Os meios financeiros líquidos totalizavam, em 31/Dez/2019, o valor de 235.546,93 euros. A aparente 

diminuição do valor destes meios deve-se à aplicação financeira (investimentos financeiros) efetuada num 

fundo de investimento e ao pagamento antecipado ao Estado por conta do IMI e do AIMI.   

O valor total do investimento na melhoria das condições proporcionadas a sócios da Apcalmada e alunos da 

USALMA® foi de 5.146,28 euros. 

Os indicadores de caráter económico relevam uma situação de controlo continuado e rigoroso dos custos, 

para se garantir a sustentabilidade da Associação e a concretização dos projetos em curso. No Anexo A 

apresenta-se a síntese dos principais itens das demonstrações financeiras que serviram de base à análise 

anterior. 
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Anexo A - Síntese dos principais itens das demonstrações financeiras 2019 

 

                                                                                                                                                     Unidade: Euros 

 2019 2018 

1. Resultados   

Rendimentos 421 984,36  456.038,63 

Gastos 408 732,80  480.968,16 

Resultado Líquido 13 251,56  -24.929,53 

   

2. Principais rendimentos   

Quotas, inscrições e mensalidades 90 218,90  110.329,23 

Atividades culturais e de lazer   294 092,57 260.168,75 

Juros de Depósitos a Prazo 2 192,53  2.450,16 

   

3. Principais gastos   

Gastos com pessoal 30 809,43  29.042,62 

Serviços especializados 47 130,92  52.912,67 

Atividades culturais e de lazer 281 360,21  271.948,00 

   

4. Meios financeiros líquidos   

Caixa 88,04  351,77 

Depósitos à Ordem 23 458,89  62.482,32 

Depósitos a prazo 212 000,00  265.000,00 

Total 235 546,93  327.834,09 
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Anexo B – Demonstrações Financeiras 

 

 

 

 

 

 

 

APCA Balanço (SNC-ESNL) Euros

2019 2018 2019 2018

ATIVO FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Ativo não corrente Capital Próprio

Ativos fixos tangíveis 70 361,59 72 269,18 Fundos

Ativos intangíveis 1 225 621,87 1 163 740,00 Reservas

Investimentos financeiros 66 231,11 122,29 Resultados transitados 312 808,37 330 344,80

Clientes  Outras variações no capital próprio 1 281 029,87 1 219 148,00

Ativos por impostos diferidos Resultado líquido do período 13 251,56 -24 929,53

Ativo corrente Total do Fundo de Capital 1 607 089,80 1 524 563,27

Créditos a receber 1 686,71 701,25 Passivo

Estado e outros entes públicos 0,00  Passivo não corrente

Outras contas a receber Financiamentos obtidos   

Diferimentos 43 820,01 5 234,21 Outras dívidas a pagar   

Caixa e depósitos bancários 235 546,93 327 834,09 Total do passivo não corrente 0,00 0,00

Passivo corrente

 Fornecedores 221,40 6 141,40

Estado e outros entes públicos 1 168,70 1 059,13

Diferimentos 30 068,00 34 034,30

Outros passivos correntes 4 720,32 4 102,92

Total do passivo corrente 36 178,42 45 337,75

Total  do Passivo 36 178,42 45 337,75

Total do Ativo 1 643 268,22 1 569 901,02 Total Capital Próprio + Passivo 1 643 268,22 1 569 901,02

          APCA                                              Demonstração dos Resultados Euros

RENDIMENTOS E GASTOS 2019 2018

Vendas e serviços prestados 401 596,49 444 004,14

Subsídios, doações e legados à exploração 9 232,29 1 575,00

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 0,00 0,00

Fornecimentos e serviços externos -367 528,17 -435 546,90

Gastos com o pessoal -30 809,43 -29 042,62

Outros rendimentos e ganhos 11 155,58 10 459,49

Outros gastos e perdas -2 952,68 -2 706,47

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 20 694,08 -11 257,36

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização -7 418,28 -13 672,17

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 13 275,80 -24 929,53

Juros e rendimentos similares obtidos  0,00

Juros e gastos similares suportados -24,24 0,00

Resultado antes de impostos 13 251,56 -24 929,53

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 13 251,56 -24 929,53
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Anexo C – Parecer do Conselho Fiscal 
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