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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 2020 e tem por base as informações obtidas junto dos responsáveis das atividades/projetos.
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. Em 2020, a execução das atividades previstas no Plano de Atividades foi
comprometida pela situação criada pela pandemia SARS-CoV-2, cujo vírus originou a Covid19.
De referir ainda que as atividades desenvolvidas pela Apcalmada foram divulgadas nas redes sociais e na
agenda da Câmara Municipal de Almada 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 2020, no âmbito do Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida,
sofreu uma acentuada redução nas atividades e uma adaptação de algumas das atividades previstas.
A Universidade Sénior de Almada interrompeu a atividade letiva presencial em março de 2020 e,
imediatamente, grande parte dos professores iniciou o contacto virtual com os alunos.
Esse contacto foi realizado por diferentes meios: email, Zoom, Skype, Whatsapp, grupo restrito do Facebook,
ou telefone.
No sentido de agilizar este contacto foram efetuadas sessões de formação e apoio à utilização de ferramentas
virtuais destinadas aos professores durante o terceiro período, com início em abril. Foi importante o apoio e
intervenção do grupo das Tecnologias de Informação e Comunicação. Estas sessões foram repetidas
presencialmente e online, em setembro, com vista ao início do ano letivo 2020/2021.
Além do contacto entre professores e seus alunos, a Apcalmada-USALMA manteve contacto com todos os
seniores por mail e telefone, enviando semanalmente informações e lançando desafios de forma a manter
alguma atividade e a reforçar os laços.
Alguns professores adaptaram, mesmo, a abordagem ao novo contexto, alterando os conteúdos a tratar.
Em 2020 estava prevista a comemoração dos 15 anos da USALMA® com uma exposição retrospetiva e outras
atividades. Para a exposição foram feitos painéis com fotografias que foram colocados nas diversas salas, não
tendo havido a exposição nos moldes tradicionais. Do mesmo modo não se realizaram as exposições de
trabalhos do final do ano letivo, nomeadamente a da oficina da Cultura, nem o espetáculo de final de ano
letivo no Teatro Joaquim Benite, no qual participam habitualmente as áreas de Artes do espetáculo, Dança e
Música.
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O ano letivo 2020/2021 teve início em 6 de outubro de 2020, com cerca de 60% dos professores em regime
presencial ou misto, 20% em regime a distância. Os restantes 20% preferiram adiar o início das aulas,
mantendo com os alunos contactos mais informais.
Para que fosse possível realizar aulas presenciais foi necessário fazer adaptações, diminuindo a lotação das
salas e incrementado a limpeza e o arejamento, de acordo com as normas da DGS. Foi também estipulado que
em vez de haver canetas de feltro nas salas, as mesmas seriam entregues diretamente aos professores.
Desde o início do ano letivo 2020/2021 a USALMA® tentou manter, sempre com a segurança exigida, algumas
atividades:
Sessão solene de abertura, no Auditório Lopes Graça com redução de presenças e outras adaptações
necessárias.
Foram efetuadas aulas abertas sobre temas relacionados com a saúde: A dor tem alguma utilidade?,
dinamizada pela Dra Beatriz Craveiro Lopes, responsável pela unidade da dor do Hospital Garcia de Orta (29
jan 2020); Cuidados continuados no domicílio: conversas sobre saúde, a cargo da Enfermeira Susana Saiote,
responsável pela Equipa da Unidade de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) de Almada, da
correspondente UCC (6 fev); Workshop Ginásio da memória, dinamizado por psicólogos do Centro de
Psicologia Educacional LISPSI (20 fev); (Desenvolvimento ao longo da vida (29 de out de 2020); Análise
comparativa da Pneumónica e da Covid-19 (3 dez 2020); Efeitos da Covid-19 na vida dos mais idosos (10 dez
2020).
Foram ainda realizadas aulas abertas sobre outros temas: Energia e suas Formas: Implicações Ambientais, com
o objetivo de oferecer uma nova disciplina da responsabilidade do Eng.º Luiz de Matos; A União Europeia e os
problemas do mundo de hoje, dinamizada pelo Dr Eduardo Paiva, como divulgação de uma nova disciplina;
(27 fev); Misericórdia de Almada: assistência / solidariedade (4 de fev.). O orador foi o Sr. Provedor Dr. Joaquim
Barbosa. Esta conferência foi realizada no âmbito das atividades da disciplina de Património e Museus,
lecionada pelo prof. José Brandão.
No âmbito da disciplina Descobrir a Arqueologia foi realizado o Passeio cultural intitulado “Nos passos do
Homem pré-histórico" (28 fev 2020). O Passeio foi acompanhado pelo prof. da disciplina, Dr Álvaro Pereira, e
pelo Arqueólogo da Ota.
Foram organizados dois encontros da iniciativa Chá com Poesia, no restaurante do Teatro Joaquim Benite, em
janeiro e fevereiro. Esta iniciativa é organizada pelas professoras Helena Peixinho, Ângela Mota, com a
participação das professoras, e respetivos alunos, Rosa Lajas e Mónica Lara
Para assinalar o Natal e a feitura do presépio nas instalações da USALMA® foi organizada uma sessão de Poesia
(18 dez 2020), com uma das turmas em presença e outra por Zoom. Por ter coincidido com o dia das migrações,
foi apresentado um vídeo comemorativo, no âmbito da parceria com o projeto Re(Age) em rede.
A USALMA® não quis deixar cair a sua intervenção na iniciativa dos Natal aos Reis, tendo o coro Polifónico
realizado um concerto no átrio da Academia Almadense no dia 22 de dez 2020. Este concerto foi transmitido
em direto pelo Facebook da Apcalmada-USALMA®.
Foram feitas algumas das reuniões previstas, presencialmente:
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Reunião geral de professores, presencial, a 6 de março;
Conselho de Delegados, em fevereiro e outubro, presenciais;
Conselho Pedagógico, presencial (7 fev);
Reuniões presenciais de área disciplinar no início do ano letivo.
Outras foram adaptadas às circunstâncias e realizadas por zoom.

Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional
Com o eixo de intervenção 2 pretende-se promover dinâmicas entre jovens e seniores consideradas essenciais
a um diálogo intergeracional.
Em 2020 foi estabelecido um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Almada no sentido de participar
no projeto Re(age) em rede, mantendo as atividades que habitualmente desenvolve e enriquecendo outras
no sentido de proporcionar um envelhecimento ativo em colaboração com voluntários jovens (estudantes
universitários).

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.
Neste eixo destacou-se, como habitualmente, a atividade da USALMA® embora em 2020, tenha visto a sua
atuação um pouco reduzida e, sobretudo alterada, com o recurso a aulas online, novidade para quase todos,
alunos e professores.
Por essa razão foi feita formação aos professores que o desejaram e se inscreveram.
No âmbito das literacias digitais a USALMA® foi iniciada a formação 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. Esta formação foi interrompida em março de 2020 e não foi retomada por via
virtual por não haver por parte dos formandos condições que o permitissem.

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, não foi possível
realizar a maioria das atividades previstas no Plano de Atividades, devido às restrições que nos foram impostas
pela pandemia que assolou o nosso país e o mundo – a Covid-19
Para assinalar o novo ano de 2020 realizou-se um concerto, a 11 de janeiro, no Auditório Novo da 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.
As concertinas participaram no encontro de Concertinas da Casa de Arganil, em Lisboa, no dia 1 de março e
atuaram no lar de São José, no Alto do Índio no dia 6 de janeiro e numa iniciativa da Escola secundária Emídio
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Navarro, no dia 9 de março. Nas duas atuações de dias 6 de janeiro e 9 de março, participou também o grupo
de folclore.
Realizou-se no dia 14 de fevereiro a iniciativa “fado em casa” desenvolvida pelos alunos da disciplina de Fado.
Foi efetuado o lançamento do livro Poemas para a Hora de Ponta, de Joaquim Saial, no dia 5 de março, com
leitura de poemas a cargo da professora Helena Peixinho.
Para assinalar o dia da mulher foram lidos poemas no dia 9 de março no átrio e junto ao bar. Esta iniciativa
esteve a cargo das professoras Helena Peixinho e Rosa Lajas.
Foi realizada na Área de expansão uma exposição de painéis do Arquivo Municipal sobre a Costa de Caparica.
A exposição teve início no dia 10 de março e foi dinamizada pela prof. Edite Condeixa.
O Dia da Associação não se comemorou como estava programado. Das atividades previstas, apenas foi
editado, pelo grupo editorial da Apcalmada, o livro “Memória Viva – Uma Associação bem sonhada”, da
autoria de Maria Carreiras, que relata, essencialmente, os primeiros anos correspondentes à criação da
Associação. Aguarda-se o momento oportuno para proceder ao lançamento do mesmo.
O Natal foi assinalado com a construção do presépio, na sede da Apcalmada-USALMA, animado pelo grupo de
poesia.
No âmbito da ação “Viagens de cultura e lazer” foram canceladas todas as viagens programadas no país e ao
estrangeiro, bem como idas ao teatro, visitas a museus.
O projeto Almada Com Vida, 3ª edição, concebido para ser realizado, nas festas da cidade de Almada, durante
o mês de Junho de 2020, contou, como nas edições anteriores, com a organização corresponsável da
Apcalmada e a Almada Mundo Associação, em parceria com a Câmara Municipal de Almada. Devido às
contingências da Covid 19, as atividades programadas obedeceram a um registo diferente, tendo sido
desenvolvidas, nas condições de higiene e segurança indispensáveis para o momento que atravessamos.
Inovou-se a iniciativa, disponibilizando as atividades desenvolvidas, entre junho e setembro de 2020, no site
do projeto ( https://usalma2014.wixsite.com/almadacomvida). Este trabalho foi conseguido com gravações
na Casa da Cerca, nas instalações da Apcalmada, em jardins públicos de Almada e da Costa de Caparica, em
restaurantes, lugares de trabalho e de encontro, no Ginjal, na Praça Capitães de Abril e nas instalações da
Almada Mundo Associação.
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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”, cuja missão é combater o isolamento e a solidão, tem
estado em fase de adaptação exigida pela situação provocada pela Covid 19. Relativamente às atividades
programadas, apenas foi possível realizar as reuniões compreendidas entre janeiro e março e realizaram-se
duas ações de formação, até à data em que fomos forçados a suspender a atividade. Contámos com 18
voluntários e integraram o projeto duas novas voluntárias, que não chegaram a iniciar funções, devido à
interrupção das visitas domiciliárias.
Apesar das limitações, há voluntárias que conseguem manter contacto telefónico com as utentes que têm
alguma mobilidade.
Pela mesma razão, as visitas cantadas a utentes no domicílio e Centros de dia, apenas tiveram lugar nos meses
de janeiro e fevereiro. Foram constituídos três grupos englobando dez elementos, organizados em função das
instituições que atendem. São nossos parceiros a SCMA, CSP Cristo Rei, CSP Vale Figueira e URPICA. Tais visitas,
são um elemento enriquecedor do projeto “Uma Palavra um Alento”, que é considerado uma mais valia na
qualidade de vida dos utentes e um complemento ao SAD.
Foi renovada a parceria com as instituições responsáveis pelo Projeto Café Memória. Neste projeto prestam
apoio alguns dos voluntários de “Uma Palavra Um Alento”.
Mantêm-se as atividades, desenvolvidas em modo online, no âmbito dos protocolos celebrados.
O Projeto da ERPI (Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas) mantém-se como finalidade central da atividade
da Associação. O projeto está em fase de conclusão. Além disso, a Apcalmada concorreu ao Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0), com o objetivo de obter
financiamento para a construção da referida Estrutura Residencial. Contactou também o município no sentido
de saber se estavam previstas verbas para apoio.

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 2020, a edição do boletim esteve suspensa.
As edições de autor pretendem privilegiar os associados, os professores e estudantes da USALMA®. Em 2020
foram editados quatro livros: Introdução à gestão de vendas, de Jorge Rodrigues, Memória viva: uma
associação bem sonhada, de Maria Carreiras; Na senda dos soldados da freguesia de Palaçoulo, Miranda do
Douro (1914-1918) de Celina Busto e o Legado de Irene: memórias da educação do futuro, de Piedade Timóteo.

Eixo de Intervenção 7: Divulgação/Comunicação
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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.
Houve um incremento do canal do Youtube, como meio de divulgar as atividades que foram sendo
desenvolvidas.
A direção tem promovido reuniões Zoom e tem participado em outras organizadas pela mesma via, da Rutis,
Santa Casa da Misericórdia, Câmara Municipal de Almada (Conselho Local de Ação Social de Almada (CLASA),
Grupo Concelhio para a Pessoa Idosa (GCpI)…
A atividade de organização e catalogação dos livros da biblioteca foi suspensa em março de 2020, devido à
situação provocada pela Covid-19.
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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 2020, ano marcado pela pandemia SARS-CoV-2, o que obrigou à paragem
das atividades presenciais a partir de Março/2020.
Recordamos o total desacordo da Associação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), quanto à
interpretação do artigo 44º 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 Direção continua a considerar que
os valores já desembolsados, em processo de reclamação no Ministério das Finanças, são recuperáveis, pelo
que não os registou como custos do exercício. Os valores já adiantados são de € 22.223,89 para o IMI e de €
19.683,49 para o AIMI.
Síntese dos principais itens das demonstrações financeiras 2020
Unidade: Euros
2020
1. Resultados
Rendimentos
Gastos
Resultado Líquido
2. Principais rendimentos
Quotas, inscrições e mensalidades
Atividades culturais e de lazer
Juros de Depósitos a Prazo
3. Principais gastos
Gastos com pessoal
Serviços especializados
Atividades culturais e de lazer

4. Meios financeiros líquidos
Caixa
Depósitos à Ordem
Depósitos a prazo
Total

2019

108 930,40
120 099.30
-11 168,90

421 984,36
408 732,80
13 251,56

46 509,00
62 444,00
1 670,55

90 218,90
294 092,57
2 192,53

31 049,63
20 896,90
99
014,55

30 809,43
47 130,92
281 360,21

0
15 596.34
195 000,00
210 596,34

88,04
23 458,89
212 000,00
235 546,93

Os rendimentos do ano 2020 atingiram o valor global de 108.930,40 euros que comparam com o valor de
421.984,36 euros do ano 2019. Os gastos do ano 2020 atingiram o valor global de 120.099,30 euros, que
compara com o valor de 408.732,80 do ano 2019. O resultado líquido do ano 2020 atingiu o prejuízo de
11.168,90 euros, que compara com o lucro de 13.251,56 euros do ano 2019. Os meios financeiros líquidos
totalizavam, em 31/Dez/2020, o valor de 209.167,92 euros. O valor do ativo líquido é de 1.605.809,88 euros
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em 2020, que compara com 1.643.268,22 euros em 2019. O valor do Fundo de Capital é de 1.595.920,90 euros
em 2020 que compara com 1.607.089,80 euros em 2020.

Anexo A – Demonstrações Financeiras
APCA
2020
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Clientes
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

59 244,56
1 225 621,87
67 585,90

0,00
228,44
42 532,77
210 596,34

1 605 809,88

Balanço (SNC-ESNL)
Euros
2019
2020
2019
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Capital Próprio
70 361,59 Fundos
1 225 621,87 Reservas
66 231,11 Resultados transitados
326 059,93 312 808,37
Outras variações no capital próprio
1 281 029,87 1 281 029,87
Resultado líquido do período
-11 168,90
13 251,56
Total do Fundo de Capital
1 595 920,90 1 607 089,80
1 686,71 Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
43 820,01
Outras dívidas a pagar
235 546,93
Total do passivo não corrente
0,00
0,00
Passivo corrente
Fornecedores
2 906,47
221,40
Estado e outros entes públicos
950,29
1 168,70
Diferimentos
30 068,00
Outros passivos correntes
6 032,22
4 720,32
Total do passivo corrente
9 888,98
36 178,42
Total do Passivo
9 888,98
36 178,42
1 643 268,22
Total Capital Próprio + Passivo
1 605 809,88 1 643 268,22

APCA

Demonstração dos Resultados
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

2020
93 932,95
6 331,39
0,00
-77 237,87
-31 049,63
6 995,51
-8 112,43
-9 140,08
-3 699,37
-12 839,45
1 670,55
0,00
-11 168,90
0,00
-11 168,90

Euros
2019
401 596,49
9 232,29
0,00
-367 528,17
-30 809,43
11 155,58
-2 952,68
20 694,08
-7 418,28
13 275,80
0,00
-24,24
13 251,56
0,00
13 251,56
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Anexo B – Parecer do Conselho Fiscal
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