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Introdução 

 

Caros Associados, 

O ano de 2015 fica como um marco na vida associativa da Apcalmada.  

É o ano da mudança de paradigma na sua organização e funcionamento.  

A inauguração do edifício sede e a assinatura do respetivo contrato de comodato que 

tiveram lugar, no dia 10 de outubro de 2015, com um programa cultural, ao qual acorreram mais de 

trezentas pessoas, entre sócios da Apcalmada, professores, estudantes e comunidade almadense 

evidenciam a vitalidade da Apcalmada e da sua Universidade Sénior - USALMA®. 

A Apcalmada-USALMA® tem o privilégio de funcionar agora em instalações construídas, em 

edifício cedido em regime de comodato pela Câmara Municipal de Almada, no centro histórico da 

cidade, à Rua Serpa Pinto, 12, ou Rua da Cerca, 21, nas instalações da antiga Sociedade Cooperativa 

Almadense. Composto por três pisos, alberga salas de aulas, ginásio, biblioteca, secretaria, 

gabinetes de trabalho, zona de restauração e ainda um espaço amplo para ser utilizado nas 

atividades de referência que congregam e acolhem maior número de participantes.  

A Apcalmada-USALMA® graças a este novo enquadramento reúne mais e melhores 

condições para promover, com qualidade, o desenvolvimento sociocultural, a integração das 

populações, bem como potenciar a revitalização desta zona histórica de Almada. 

 A Apcalmada-USALMA® compromete-se a desenvolver, em redes de parcerias e de 

proximidade com os residentes desta zona, de grande interesse cultural e histórico, um modelo de 

funcionamento integrado, visando os interesses e necessidades das pessoas, tendo em conta as 

suas memórias, as suas experiências e saberes, envolvendo e inspirando outras dimensões de 

participação ativa e em cidadania.  

As atividades da Apcalmada-USALMA® beneficiam de forma significativa das dinâmicas 

desenvolvidas nos espaços do atual edifício sede, embora continuem a decorrer, de forma 

estratégica, nas instalações das escolas parceiras. Constitui-se assim um novo modelo que 

acrescenta valor, qualidade e potencialidade ao plano anual de atividades, promovido de forma 

(des)centralizada no concelho de Almada, dimensionando e valorizando a oferta cultural e o 

acolhimento da população sénior, nos diferentes polos, de modo a permitir o acesso de toda a 

comunidade de Almada. 

I - A Associação em prol dos associados  

O Plano de Atividades de 2015, no âmbito do projeto Cultura e Lazer, cumpriu-se quase na 

íntegra, de forma muito positiva e participada.  

Concretizaram-se com êxito as atividades propostas e constantes do Plano: Magusto – uma 

tradição; dia da Associação; idas ao Teatro (Politeama e Casino do Estoril); ida aos fados (Marquês 

da Sé); ida à Fundação Calouste Gulbenkian (Exposição – A História Partilhada ”Tesouros dos 

Palácios Reais de Espanha”; visita ao Mosteiro de Alcobaça e Cós; Museu de Arte Antiga; festa da 

Primavera; Convívio de Natal (com preparação e sorteio do cabaz de Natal); visita a uma serra 
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(Arrábida e cidade de Setúbal- igreja e Convento de Jesus); viagens (Holanda e Bélgica, Croácia, 

Minho, Cruzeiro no Guadiana). Das atividades propostas não se concretizaram apenas a viagem aos 

Açores e o espetáculo “Juntos por uma Causa”, por motivos de insuficiente número de interessados 

na viagem e por indisponibilidade de cedência da sala do Teatro Municipal “Joaquim Benite”.  

A Apcalmada tem adotado a área editorial como uma das estratégias do seu projeto 

associativo, traduzida em duas dimensões: publicações periódicas e institucionais (Boletins – 

Profalmada e Correio da USALMA®, Revista Memórias e Futuro); publicações não periódicas, como 

sejam Separatas e Brochuras, e, particularmente, edições de autor direcionadas para a educação, 

nomeadamente a educação de adultos, e para a cidadania, privilegiando os associados, os 

professores e estudantes da USALMA®. 

II - A Associação em prol da comunidade 

O Projeto de Voluntariado “Uma Palavra Um Alento” tem como missão combater a solidão 

e o isolamento dos idosos e outros dependentes, que não desejam ser institucionalizados e optam 

por ficar em suas casas. Este projeto distingue-se de outros similares, pela sua metodologia de 

intervenção e acompanhamento, pois atua no domicílio dos seniores residentes no concelho de 

Almada.  

Este projeto de grande relevância contribui intencionalmente para a melhoria da qualidade 

de vida dos idosos, por via da comunicação, do diálogo e da escuta ativa e solidária, como forma de 

dignificar a comunidade sénior. 

Este projeto conta com a participação de 21 voluntárias que visitam 19 utentes, das 

instituições parceiras: Centro Social Paroquial Cristo Rei, Centro Social Paroquial de Vale Figueira, 

Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Orta, Santa Casa da Misericórdia de Almada e URPICA, tendo 

sido alcançados os objetivos propostos.  

O projeto é um complemento positivo do serviço de apoio domiciliário prestado pelas 

instituições que já apoiam os utentes noutras áreas de atendimento. 

Outro projeto de referência promovido pela USALMA® é a Formação. Este projeto que se 

inscreve na aprendizagem ao longo da vida propõe-se praticar o lema “Aprender é viver melhor”.  

Dinamizaram-se, junto da comunidade, ao longo de 2015, treze colóquios ou sessões mais 

alargadas sobre diversas temáticas, desde temas mais orientados para a população sénior, a outros 

de cariz científico ou literário de grande atualidade, tendo sido cumprido o programa proposto. 

No âmbito da Formação orientada para a comunidade, desenvolveram-se ainda diferentes 

áreas de conhecimento teórico e prático adequados aos interesses e necessidades do público-alvo. 

O projeto envolveu na sua totalidade cerca de 920 estudantes, 147 turmas, 83 disciplinas e 110 

professores.  

O plano de formação realiza-se em diferentes escolas/pólos, sendo de salientar e 

reconhecer a qualidade do acolhimento recebido por parte dos estudantes e dos professores da 

USALMA®. 

A par do plano formal, desenvolveram-se outras atividades de caráter informal, como 

visitas de estudo, de âmbito nacional e internacional, a participação na Mostra de Ensino, 

promovida pela Câmara Municipal de Almada, com a representação de stand próprio para 
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divulgação das atividades e oferta Educativa da USALMA® que inclui momentos culturais de 

animação com Danças, Cavaquinhos e Tuna.  

O grupo “Encontro com a Poesia” mantém a promoção da poesia, com a iniciativa Chá com 

Poesia, que realiza todas as últimas sextas-feiras de cada mês. 

Os momentos de abertura e encerramento do ano letivo continuam a ser assinalados de 

forma especial e participada, com realce para a divulgação das atividades de dança, canto, música, 

teatro e exposições de pintura, escultura, cerâmica, fotografia digital e vídeo.  

Os grupos de teatro da USALMA® participaram no IV Encontro de Teatro Sénior Naus - 

Núcleo das Academias do Universo Sénior da área de Lisboa e no 1.º Encontro de Artes 

Performativas de Almada. 

A USALMA® organizou o I Encontro de Poesia do Naus. 

Os grupos musicais, Coro e Tuna participaram no III Festival de Música do Naus. A tuna 

animou ainda a festa de homenagem aos reformados da Câmara Municipal de Amada. 

 Salienta-se também no âmbito das atividades de encerramento do ano letivo a realização 

de um piquenique de convívio durante o qual foram homenageados os professores da USALMA®. 

Nesse contexto foram também desenvolvidas outras atividades de convívio e lazer, tais como, um 

pedipaper, um concurso de quadras e sessões de jogos tradicionais. 

 A quadra natalícia mereceu uma particular atenção e empenho por parte da USALMA®. 

Com efeito foi distinguida com o convite formulado por várias instituições para colaborar na 

dinamização do Natal, nomeadamente por parte do Hospital Garcia de Orta, cuja entrada 

embelezou com o seu presépio e animou com a atuação do conjunto de guitarras ensemble. No 

Seminário de São Paulo participou com o coro polifónico num concerto. Na Câmara Municipal de 

Almada fez parte da celebração “Do Natal aos Reis em coro”.  

Concretizaram-se as reuniões previstas nos regulamentos da USALMA®.  

Registam-se ainda os dois encontros gerais de professores, realizados com o objetivo de 

fortalecer a identidade da USALMA®, estabelecer laços e promover a criação de projetos 

interdisciplinares. Assinala-se o segundo encontro geral, de professores e estudantes, da USALMA®, 

com o objetivo de desenvolver ambientes afetivos e de pertença entre todos os envolvidos.  

Concluiu-se em 2015 o Projeto Internacional PLALE – Playing for Learning, que envolveu 

sete países e que foi subsidiado pela União Europeia. A sessão de encerramento decorreu em Bacau 

(Roménia), tendo a USALMA® sido representada por 9 participantes, entre estudantes e 

professores. No âmbito deste projeto Grundtvig foram realizadas as conferências "V. é uma 

máscara", “A Commedia dell’Arte”, "Da Proibição à Ressurreição do Teatro na Idade Média" e 

organizados os jogos florais da Apcalmada-USALMA®, cujos trabalhos a concurso foram reunidos no 

livro “Rio das Palavras”, editado pela Apcalmada. 

A abertura do ano letivo de 2015/2016 contou com um considerável número de estudantes 

e com a presença do Vereador da Cultura e Educação, António Matos. A oração de sapiência esteve 

a cargo do Doutor Jorge Rodrigues, professor da USALMA® 
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III - As contas da Associação 

 

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

apresentam-se os aspetos mais significativos do exercício de 2015: 

Os rendimentos do ano 2015 atingiram o valor global de 364.415,60 euros, que comparam 

com o valor de 292.639,81 euros do ano 2014.  

Os gastos do ano 2015 atingiram o valor global de 345.222,17 euros, que compara com o 

valor de 286.540,29 do ano 2014.  

O resultado líquido do ano 2015 atingiu o valor de 19.193,43 euros, que compara com o 

valor de 6.099,52 euros do ano 2014.  

Os meios financeiros líquidos disponíveis totalizavam, em 31/Dez/2015, o valor de 

301.802,17 euros.  

O valor total do investimento foi de € 3.099,36 euros.  

Os indicadores de caráter económico e financeiro continuam a reclamar uma necessidade 

de controlo rigoroso dos custos, no sentido de garantir a sustentabilidade da Associação e a 

concretização dos projetos em curso. 

De seguida apresentamos uma síntese dos principais itens das demonstrações financeiras. 

 
  
 
A Direção 
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ANEXO A - SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015 

 

1. Resultados 
  

  Unidade: Euros 

Rendimentos           364.415,60  

Gastos             345.222,17  

Resultado Líquido             19.193,43  

 
2. Principais Rendimentos Unidade: Euros 

Quotas, Inscrições e Mensalidades        90.277,00   

Atividades culturais e de lazer      248.314,00   

Juros de DP          5.358,00   

3. Principais Gastos 
 

Unidade: Euros 

Gastos com pessoal          26.383,44   

Serviços especializados        28.786,46   

Atividades culturais e de lazer      243.882,81   

 
4. Meios Financeiros Líquidos Unidade: Euros 

Caixa           353,25  

Depósitos à Ordem          21.234,77  

Depósitos a Prazo 
  

     267.500,00   

Fundo de tesouraria         12.714,67   

Total      301.802,17   
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ANEXO B – BALANÇO 

 

 
 

ANEXO C - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

  

APCA Balanço (SNC ESNL) Euros

 2015 2014  2015 2014

ACTIVO FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Activo não corrente Capital Próprio

Activos fixos tangíveis 56.425,40 55.644,87 Fundos

Activos intangíveis 1.163.740,00 1.163.740,00 Reservas

Investimentos financeiros Resultados transitados 282.844,19 276.744,67

Clientes Outras variações no capital próprio 1.219.148,00 1.219.148,00

Activos por impostos diferidos Resultado líquido do período 19.193,43 6.099,52

Activo corrente Total do Fundo de Capital 1.521.185,62 1.501.992,19

Adiantamentos a fornecedores 1.093,25 Passivo

Estado e Outros Entes Públicos Passivo não corrente

Outras contas a receber 9.692,34 Financiamentos obtidos

Diferimentos 4.405,28 4.616,05 Outras contas a pagar 4.081,07

Outros activos financeiros 280.214,67 Total do passivo não corrente 4.081,07 0,00

Caixa e depósitos bancários 21.588,02 281.123,22 Passivo corrente

Fornecedores 1.000,00

Estado e Outros Entes Públicos 486,97 689,69

Outras contas a pagar 6.013,55

Diferimentos 712,96 6.121,05

Total do passivo corrente 2.199,93 12.824,29

Total do Passivo 6.281,00 12.824,29

Total do Activo 1.527.466,62 1.514.816,48 Total Capital Próprio + Passivo 1.527.466,62 1.514.816,48

APCA                               Demonstração dos Resultados (SNC ESNL)  Euros

RENDIMENTOS E GASTOS 2015 2014

Vendas e serviços prestados 340.929,57 269.386,48

Subsídios, doações e legados à exploração 8.690,43 7.452,71

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos 313.468,41 244.635,57

Gastos com o pessoal 26.383,44 31.848,36

Outros rendimentos e ganhos 14.795,60 15.800,62

Outros gastos e perdas 3.051,49 10.055,59

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 21.512,26 6.100,29

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 2.318,83 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 19.193,43 6.100,29

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 0,77

Resultado antes impostos 19.193,43 6.099,52

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado liquído do período 19.193,43 6.099,52
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ANEXO D - PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Apcalmada – Associação de Professores do Concelho de Almada 
Conselho Fiscal 

 
Parecer do Conselho Fiscal sobre o 

Relatório de Atividades e Contas do Ano de 2015 
 

1 – No âmbito do que é estipulado no art.º 30 dos estatutos da Apcalmada, o Conselho Fiscal 

acompanhou a atividade da Associação ao longo do ano de 2015, com especial incidência na 

verificação da execução do seu Plano de Atividades e análise dos respetivas contas anuais. 

2 – Graças a este trabalho de verificação - para o qual o Conselho Fiscal contou sempre com a 

colaboração da Direção e com a do Gabinete de Contabilidade, que tem a cargo a elaboração dos 

registos que permitem uma análise dos resultados – o Conselho Fiscal considera que o Relatório de 

Atividades e Contas da Direção, o Balanço e a Demonstração de Resultados referentes a 31 de 

dezembro de 2015 são suficientemente representativos da situação económico-financeira da 

Apcalmada e satisfazem as disposições legais e estatutárias. 

3 – Pelo exposto, o Conselho Fiscal é de opinião que a Assembleia-Geral da Associação de 

Professores do Concelho de Almada aprove o Relatório de Atividades e Contas que a Direção 

submete à sua apreciação. 

 
Almada, 29 de fevereiro de 2016 
 
O Conselho Fiscal 

 
  

 

 

 


