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I - Relatório de Atividades
Introdução
O presente relatório tem como objetivo avaliar, numa perspetiva formativa, o Plano de Atividades (PA) relativo
ao ano de 2021 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 2021, a execução das atividades previstas no Plano de Atividades foi
comprometida pela situação criada pelo contexto de saúde pública.
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
A Apcalmada no eixo um, 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 de meados de janeiro até finais de
abril e alguns professores continuaram o contacto com os alunos de forma virtual. Esse contacto foi realizado
por diferentes meios: email, Zoom, Skype, Whatsapp, grupo restrito do Facebook, ou telefone.
A Apcalmada-USALMA® manteve contacto com todos por email e telefone, enviando semanalmente
informações e lançando desafios de forma a manter alguma atividade e a reforçar os laços.
Realizou-se a 8ª Exposição de Artes Plásticas que decorreu como habitualmente na Oficina da Cultura com
diversas sessões de animação musical e de poesia, bem como uma sessão sobre cinema a cargo do Dr. Jorge
Rocha, professor de “História do Cinema”.
Devido ao contexto de restrições não se realizou o espetáculo de final de ano letivo no Teatro Joaquim Benite,
no qual participam habitualmente as disciplinas das áreas de Artes do espetáculo, Dança e Música.
No dia 23 de outubro realizou-se a Sessão Solene de Abertura, na Sala de Multiusos (sede da USALMA®), com
a presença de 80 participantes.
Decorreu a 8.ª Exposição de Artes Plásticas em cuja animação colaboraram os seguintes grupos da USALMA®:
Piano, Cavaquinhos, Guitarras, Encontro com a Poesia, Poesia Viva e Coro (atuação virtual).

Foram efetuadas as seguintes Aulas Abertas:
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“O Inferno revisitado através de Dante e Carlos de Oliveira" dinamizada por Helena Peixinho (19 nov. 2021)
com 30 participantes;
Três aulas abertas realizadas no âmbito das atividades da disciplina de “Património e Museus”, lecionada pelo
prof. José Brandão; “Caminho-de-ferro e património documental” (23 nov. 2021) com 35 participantes; “As
estações ferroviárias abandonadas de Portugal: (re)descoberta de um património industrial” (30 nov. 2021)
com 35 participantes; “Património azulejar dos caminhos de ferro” (7 dez. 2021), com 40 participantes;
O professor Luís Vilela fez várias aulas abertas via Zoom foram tratados os temas foram, entre outros, os
seguintes temas: Energia e Ambiente; A navegação à vela e os Descobrimentos, …
Decorreu ainda uma aula aberta sobre “Modelação e Impressão 3D” com Eduardo Pulido.
Ao longo do ano de 2021 foram organizados seis encontros da iniciativa “Chá com Poesia”, dinamizada pela
professora Helena Peixinho, com cerca de 100 participantes.
A iniciativa “Momentos poéticos”, da responsabilidade das professoras Rosa Lajas e Mónica Lara, teve três
sessões. Esta iniciativa contou com cerca 120 participantes.
Na época do Natal o coro Polifónico realizou dois concertos - Ciclo de Canto Coral, em parceria com o grupo
coral Cantar Glória da Parede, um na Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima - Parede e outro na Igreja
do Monte de Caparica, tendo ambos os coros participado nas duas iniciativas.
Participação com dois presépios no Projeto “Natal em Cacilhas - Rua dos Presépios”, exposição de presépios
amigos do ambiente, patente entre 17/12/2021 e 06/01/2022, na Rua Cândido dos Reis.
Foram feitas reuniões de área disciplinar no início do ano letivo;
Foi efetuada uma reunião com o Conselho de Delegados e outra com os voluntários da receção.
Fez-se um protocolo com a União de Freguesias do Concelho de Almada que implicou apoio nos jogos florais,
na edição do livro “Anselmo de Andrade 1842-1928: da Geração de 70 aos Prelúdios do Estado Novo”, na
homenagem a Maria Rosa Colaço e ainda a impressão de roteiros literários de Rosa Colaço e Romeu Correia
(seis ao todo).
Foi apresentado o livro “Bambolina” de Filomena Galvão.
Foi ainda realizada a apresentação dos seguintes livros, editados pela Apcalmada: “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.
Deu-se continuidade ao projeto “Viagens pela Literatura” com o roteiro de Agustina, que abrangeu também
Sá de Miranda e que deu a conhecer a obra, a vida e os locais onde o escritor viveu ou que perpetuou na
escrita.
Foi feita uma conferência, via zoom, no âmbito do dia da Língua Portuguesa, com a presença de seniores e de
jovens da Escola Secundária Cacilhas-Tejo, com o tema: Uma visão da história do português (a partir do
concelho de Almada) cujos oradores foram Carlos Rocha e Edite Prada.
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A USALMA® participou em atividades propostas pelo Plano Nacional de Leitura: Dia do Livro; Dia da Língua
Portuguesa; Ler Maior e SMALL - Setembro, Mês da Alfabetização e das Literacias.
A professora Helena Peixinho gravou dois textos de José Saramago, em podcast, para integrar as
comemorações do centenário, em colaboração com a Rede Municipal de Bibliotecas de Almada.
Dinamizou-se e compilou-se uma brochura com o título “Histórias de um tempo encarcerado”.
Realizou-se uma visita à exposição de cerâmica de Maria Rosa, em Telhado, Fundão, organizada no âmbito da
disciplina de Escultura da professora Conceição Freitas.
A USALMA® participou em diversas sessões, via zoom, promovidas pela Biblioteca Municipal de Almada.
A USALMA® participou em diversas reuniões, via Zoom, promovidas pela Rutis.

Eixo de Intervenção 2: Dinamização intergeracional
A Apcalmada através do eixo dois pretende promover dinâmicas entre jovens e seniores consideradas
essenciais a um diálogo intergeracional.
No âmbito da comemoração do Dia da Criança desenvolveram-se atividades envolvendo crianças e seniores.
A Apcalmada recebeu alunos do JI da Escola EB/JI Feliciano Oleiro e organizou, com os seus professores e
seniores, atividades com música, expressão corporal, etc. Nesta atividade estiveram envolvidas cerca de 70
pessoas.
Houve também a participação de jovens nas atividades de animação musical no âmbito da sessão solene de
abertura do ano letivo e no lançamento do livro “O legado de Irene”.

Eixo de Intervenção 3: Formação
A Apcalmada através do eixo três 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 2021, tenha visto a sua
atuação um pouco reduzida e, alterada, com o recurso a aulas online.
Foi realizado na USALMA®, em parceria com a Biblioteca Municipal, um curso de literacia digital destinado a
+55 anos, tratou-se de uma turma-piloto no âmbito do projeto Ild@.
Realizou-se uma Oficina de Formação “Transição para o Digital” – nível 1 (25 horas) destinada às mentoras da
USALMA® que vão integrar o projeto “Mentorias Intergeracionais”, no âmbito de um protocolo estabelecido
com a Câmara Municipal de Almada e destinado a alunos do 4º ano de uma escola TEIP.
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Eixo de Intervenção 4: Promoção de cultura, lazer e convívio
À Apcalmada através do eixo quatro, promoção de cultura, lazer e convívio, não foi possível, tal como
aconteceu em 2019 e 2020, realizar grande parte das atividades propostas no Plano de Atividades, devido às
restrições a que fomos obrigados pelo contexto de saúde pública.
Em jeito de comemoração do aniversário da Apcalmada fez-se o lançamento do livro “Memória Viva – Uma
Associação bem sonhada”, da autoria de Maria Carreiras, que relata, essencialmente, os primeiros anos
correspondentes à criação da Associação. Com a presença de 100 participantes.
No campo das efemérides foi evocado o dia internacional da mulher com um poema divulgado online. Foi
assinalado o dia do pai, o dia da poesia e o dia do teatro também com publicações online.
Realizou-se a sexta edição dos jogos florais na sua forma escrita e a primeira edição da fotografia. Contámos,
na sessão de entrega de prémios, com a presença de 20 participantes.
O Natal foi assinalado com a construção do presépio, na sede da Apcalmada-USALMA®, animado pelo grupo
musical dos Cavaquinhos.
As animações musicais da USALMA® protagonizadas pelos grupos, aconteceram várias vezes, ao longo do ano.
Realizou-se o programado magusto, nas instalações do Inatel, que contou com a presença de 50 participantes
e foi animado com a apresentação de um Workshop de dança da responsabilidade da professora Isabel Aires.
Realizou-se o passeio aos Passadiços do Paiva que contou com 41 participantes.
Estabelecendo a ponte com outros projetos de âmbito internacional, foi promovida, no dia 28 de setembro,
uma iniciativa integrada no projeto BeActive (Semana Europeia do Desporto) no Parque da Paz, seguida de
um pequeno convívio, com a dinamização de professores da USALMA®. Participaram 34 pessoas.
O projeto “Almada com Vida”, 4ª edição, foi concebido para ser realizado, integrando as festas da cidade de
Almada, durante o mês de junho de 2021. Devido às contingências da saúde pública, as atividades
programadas obedeceram a um registo idêntico ao de 2020, tendo sido desenvolvidas cumprindo as condições
de higiene e segurança recomendadas pela DGS. As sessões presenciais ocorreram em pequenos grupos na
sede da Apcalmada, Oficina da Cultura, Auditório Osvaldo Azinheira, sala Pablo Neruda e Inatel. Produziramse pequenos vídeos, contemplando outros espaços, como sejam, a Casa da Cerca, o Largo junto ao Turismo
em Cacilhas ou, o Miradouro dos Capuchos, e que foram disponibilizados online. Aconteceram momentos de
controlado convívio, de poesia e de teatro e de “Chá com Poesia”. Ainda, no âmbito do projeto “Almada com
Vida” homenageou-se Maria Rosa Colaço. Este evento contou com diversas atividades e culminou na sessão
de homenagem do dia 8 de setembro no Auditório Osvaldo Azinheira, em que estiveram presentes 50
participantes.

Eixo de Intervenção 5: Intervenção social
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A Apcalmada através do eixo cinco tem em vista a melhoria da qualidade de vida dos idosos, 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 continua
sem autorização para visitas domiciliárias. No entanto, apesar das limitações, há voluntárias que conseguem
manter contacto telefónico com os utentes que têm alguma mobilidade.
Foi renovada a parceria com as instituições responsáveis pelo Projeto Café Memória. Neste projeto prestam
apoio alguns dos voluntários de “Uma Palavra Um Alento”.
O grupo da USALMA® “Visitas Cantadas” fez várias intervenções no âmbito da iniciativa “Cantar os parabéns!”,
do projeto "(Re)Age em Rede", em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Almada.

Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial
A Apcalmada através do eixo seis tem dinamizado a área editorial como uma das estratégias do seu projeto
associativo, expresso em publicações periódicas e institucionais.
Em 2021, a edição do boletim esteve suspensa.
As edições de autor pretendem privilegiar os associados, os professores e estudantes da USALMA®. Em 2021
foram editados três livros: “Governabilidade na Família Empresária” de Jorge Rodrigues; “Memorial do
Faroleiro” de Armindo Nogueira da Silva e “Anselmo de Andrade 1842-1928: da Geração de 70 aos Prelúdios
do Estado Novo” de Jerónimo de Matos.
Com este último livro, elaborado em parceria com a União de Freguesias de Almada, Pragal, Cova da Piedade
e Cacilhas e com a escola Secundária Anselmo de Andrade deu-se início às comemorações do cinquentenário
da Escola Secundária Anselmo de Andrade.
Foram editados seis “Roteiros Literários” dos escritores Maria Rosa Colaço e Romeu Correia.

Eixo de Intervenção 7: Divulgação/Comunicação
A Apcalmada através do eixo sete, no âmbito da Política de Comunicação Marketing privilegiou 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 atividade de organização e catalogação dos livros da biblioteca foi suspensa em março de 2020, devido à
situação provocada pelo contexto de saúde pública.
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II - Apresentação das demonstrações financeiras
No que concerne à prestação de contas e ao movimento financeiro da Apcalmada, apresentamos os aspetos
mais significativos do exercício económico de 2021, ano que continuou marcado por um difícil contexto de
saúde pública.
A Direção continua a considerar que os valores já desembolsados no que concerne ao IMI e ao AIMI, em
processo de reclamação no Ministério das Finanças, conforme requerimento formalmente entregue em
outubro de 2019 são recuperáveis, pelo que não os registou como custos do exercício mas sim na conta 28110
Diferimentos – IMI, e na conta 28111 Diferimentos – AIMI, somando neste momento o valor total de 51.889,41
euros.
Os rendimentos do ano de 2021 atingiram o valor global de 106.329,35 euros, que comparam com o valor de
108.930,40 euros do ano de 2020. Os gastos do ano de 2021 atingiram o valor global de 110.222,82 euros,
incluindo gastos não desembolsáveis de 2.985,72 euros, que comparam com o valor de 120.099,30 euros, do
ano 2020, que incluíam gastos não desembolsáveis de 3.699,37 euros. O resultado líquido do ano de 2021
revela um prejuízo de 3.893,51 euros, que compara com o prejuízo de 11.168,90 euros do ano de 2020.

Anexo A – Demonstrações Financeiras
Síntese dos principais itens das demonstrações financeiras 2021
Apcalmada
2021
ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Clientes
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

56 258,84
1 225 621,87
71 927,49

1412,75
0,00
0,00
0,00
51 899,41
200 356,73

1 607 477,09

Balanço (SNC-ESNL)
Euros
2020
2021
2020
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Capital Próprio
59 244,56 Fundos
1 225 621,87 Reservas
67 585,90 Resultados transitados
314 891,03 326 059,93
Outras variações no capital próprio
1 284 066,66 1 281 029,87
Resultado líquido do período
-3 893,51 -11 168,90
Total do Fundo de Capital
1 595 064,18 1 595 920,90
0,00
0,00 Passivo
0,00 Passivo não corrente
228,44
Financiamentos obtidos
42 532,77
Outras dívidas a pagar
210 596,34
Total do passivo não corrente
0,00
0,00
Passivo corrente
Fornecedores
7 185,03
2 906,47
Estado e outros entes públicos
998,15
950,29
Diferimentos
Outros passivos correntes
4 229,73
6 032,22
Total do passivo corrente
12 412,91
9 888,98
Total do Passivo
12 412,91
9 888,98
1 605 809,88
Total Capital Próprio + Passivo
1 607 477,09 1 605 809,88
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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

2021
86 763,10
11 676,66
-5 072,96
-67 857,44
-31 781,93
7 889,59
-2 524,81
-907,79
-2 985,72
-3 893,51
0,00
0,00
-3 893,51
0,00
-3 893,51

Euros
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

A situação financeira da Apcalmada é saudável e permite continuar a desenvolver as atividades correntes,
sendo relevante procurar novas fontes de obtenção de fundos, recuperar o número de alunos e aumentar o
número de associados, como forma de se dar sustentabilidade ao desenvolvimento da associação.
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Anexo B – Parecer do Conselho Fiscal
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