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Introdução 

O Plano de Atividades, enquanto ferramenta fundamental do processo de promoção da qualidade e da 

eficácia do serviço prestado, deve ser alvo de uma avaliação que conduza a uma reflexão profunda na 

organização, com vista à melhoria constante desse mesmo serviço.  

O Plano de Atividades da Apcalmada-USALMA, aprovado em novembro de 2016, para o ano de 2017, 

estabelece, um conjunto de atividades referentes a sete eixos de intervenção: 1: Ensino/Aprendizagem ao 

longo da vida; 2: Dinamização intergeracional; 3: Formação; 4: Promoção de cultura, lazer e convívio; 5: 

Resposta social aos associados; 6: Projeto editorial; 7: Divulgação/Comunicação. 

Deste modo, apresenta-se o relatório relativo ao ano de 2017, o qual deverá constituir-se como um 

instrumento de reflexão crítica que sustente o planeamento do próximo ano com vista à melhoria contínua 

da Apcalmada-USALMA. 

Assim, esta avaliação do Plano assume um caráter essencialmente formativo. A proposta de relatório baseia-

se nos eixos de intervenção estratégicos, do Plano de Atividades, nos quais se encaixam as diversas 

atividades propostas.  

É de salientar que, a exemplo do que vem sendo feito em anos anteriores, as atividades foram divulgadas e 

abertas aos associados, aos professores e estudantes da USALMA e também à comunidade.  
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Eixo de Intervenção 1: Ensino/Aprendizagem ao longo da vida 

O Plano de Atividades de 2017, 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. 

Deu-se continuidade ao desenvolvimento do projeto “Viagens pela Literatura”. Nesse contexto realizaram-se 

duas visitas, uma ao Porto e a Tormes com 44 participantes, visitando as Fundações Guerra Junqueiro e Eça 

de Queirós. Esta viagem foi efetuada em parceria com as disciplinas de História, com enfoque no séc. XIX. 

Ainda no âmbito deste projeto realizou-se uma visita a Cantanhede, com 24 participantes, para visitar a casa 

onde nasceu o escritor Carlos de Oliveira.  

No âmbito da disciplina de “Escritores Almadenses” realizaram-se palestras na sala Pablo Neruda e na sede 

da Apcalmada-USALMA com o objetivo de homenagear Romeu Correia no centésimo aniversário do seu 

nascimento, com participação do musical Trio Minda e com leituras a cargo das turmas de poesia e de 

leituras encenadas. A participação média destas iniciativas rondou os 60 participantes. No mesmo âmbito 

foram elaborados três roteiros literários, com cerca de 40 participantes cada, que foram percorridos em 

parceria com outras entidades, como o Farol, a SCALA; a Associação dos Amigos do Concelho de Almada, 

bem como vultos associativos e literários. Neste âmbito foi realizada uma exposição biobibliográfica na sede 

da Apcalmada-USALMA, um almoço evocando sabores apreciados pelo escritor e uma aula aberta. A 

Associação deu, ainda, apoio na elaboração de uma antologia da obra de Romeu Correia, organizada pela 

associada e professora da disciplina de Escritores Almadenses, com o apoio da Câmara Municipal de Almada. 

Ainda neste âmbito foram produzidas algumas recensões críticas de obras de Romeu Correia para 

enriquecer o catálogo sobre Romeu Correia da Biblioteca Municipal. 

A disciplina de “História de Almada” organizou duas visitas de estudo, uma à freguesia da Cova da Piedade, 

através de núcleos históricos: Piedade, Mutela, Caramujo, Romeira, Largo de 5 de Outubro... a outra à zona 

de Cacilhas, Ginjal, Fonte da Pipa, Olho de Boi, incluindo o Museu Naval da Câmara Municipal de Almada, 

elevador panorâmico e centro histórico de Almada. 

No âmbito da disciplina de “Saúde” foram realizadas aulas abertas que privilegiaram a organização dos 

serviços e a prevenção em saúde. Neste último item deu-se particular ênfase ao importante papel da 

nutrição na saúde da população sénior. Estas aulas contaram com a participação de especialistas nas áreas 

dos temas abordados. Também na disciplina “Diga lá, Sra. Enfermeira”, de âmbito quinzenal, as aulas foram 

regularmente abertas à comunidade. No dia 5 de dezembro realizou-se ainda o workshop “Natal Saudável”, 

esta atividade foi organizada em parceria com o grupo de Farmácias Holon.  

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

 "Ética Comunicacional e humanização da Vida", conferência com cerca de 20 participantes. 

 Conferência sobre David Mourão Ferreira, na Sala Pablo Neruda, com a participação do Trio Minda. 

Estiveram presentes cerca de 50 participantes. 

 “Qualidade de Vida” palestra com 50 participantes; 

 “Comunicação Interpessoal” palestra na qual participaram 12 pessoas; 
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 Encontro com o Viajante e Escritor Carlos Pateira autor do livro à “Margem das Margens”, com a 

participação do grupo de Poesia, estiveram presentes 15 pessoas; 

 Apresentação da peça de teatro "O desassossego", baseada na obra de Fernando Pessoa, seguida de um 

colóquio com o ator Alberto Quaresma. Estiveram presentes 60 pessoas. 

Decorreram pela primeira vez em 2017 aulas abertas sobre a temática da escultura “Falar de Escultura 

às Sextas”. Nesse âmbito realizaram-se as seguintes iniciativas: “Não é nada a Eufémia! A obra do 

escultor Raúl Xavier”; “João Duarte – obra escultórica”; “Os metais na escultura pública de Almada”; 

“Escultura e humor” e “Arte Urbana no Concelho de Almada”. Estas sessões tiveram em média cerca de 

25 participantes. Na sequência da iniciativa realizou-se ainda uma visita de estudo a Vila Viçosa, que 

contou com 35 participantes. " 

Realizaram-se os seguintes Workshops: 

 "Como falar em público" dinamizada pela organização sem fins lucrativos Toastmasters, com cerca de 30 

participantes. 

 "A arte de fazer arte – Como restaurar e personalizar móveis e objetos", tendo participado 12 pessoas. 

 "Brincar com a madeira", na qual estiveram presentes 10 pessoas. 

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

 Sessão Solene de Abertura do ano letivo, com cerca de 150 participantes;  

 Almoço de homenagem aos Professores, com cerca de 100 participantes;  

 Espetáculo e exposições de final do ano letivo, com cerca de 300 participantes; 

 Reunião Geral de Professores de final de ano letivo com tarde cultural, com cerca de 80 participantes; 

A USALMA esteve representada na I e II Conferências Científicas Internacionais de projetos educativos para 

seniores, que decorreram respetivamente no Porto e em Lisboa e ainda no IV Congresso Nacional de 

Universidades e Academias Seniores, em Leiria. 

No âmbito do Núcleo de Academias do Universo Sénior (NAUS) a USALMA organizou a iniciativa “III Partilhas 

Poéticas” para comemorar o Dia Mundial da Poesia. O encontro incluiu Almoço Poético, Percurso Poético e 

Sessão de Poesia, na sede da Apcalmada-USALMA. Participaram as seguintes universidades: USCAL; NOVA 

ATENA; UNISBEN; ACTIS; ACSSL; USALMA. Esta iniciativa envolveu cerca de 90 participantes. Os professores 

e estudantes da USALMA participaram ainda em outras atividades do NAUS, tais como: 

 Encontro de Teatro, com cerca de 50 participantes; 

 Festival de Música, com cerca de 120 participantes. 

 

A 14 de junho de 2017 realizou-se o piquenique de convívio/homenagem aos professores. O jardim do 

convento dos Capuchos foi o local escolhido. Contou com cerca de 100 participantes – estudantes e 
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professores. Esta 3.ª edição do pedipaper, contou com a participação de sete equipas, compostas por 

estudantes e professores, que (re)descobriram o Convento dos Capuchos.  

Ao longo do ano de 2017 realizaram-se reuniões das estruturas intermédias da USALMA, a saber, Conselho 

Científico, Conselho Pedagógico, Reunião Geral de Professores, Reunião Geral da USALMA, Assembleia de 

Delegados, Conselho de Delegados. 

Realizaram-se ainda diversas atividades e visitas de estudo, quer por iniciativas dos professores, quer por 

iniciativa dos alunos. 

Atividades: 

 No âmbito da disciplina de Literaturas africanas de expressão portuguesa, a 6 de janeiro cumpriu-se o 

programa “Reis Luso-Cabo-Verdianos. Saberes e Sabores” com palestra, poesia e música a que não 

faltou um lanche acompanhado do típico batuque, com cerca de 80 participantes. 

 Com o objetivo de estreitar os laços entre culturas realizou-se na sede da Apcalmada-USALMA“ a 

iniciativa “Abraço com a Música" – Portugal e Cabo Verde”, com cerca de 90 participantes. 

 Foi realizada a atividade “Dar voz às Cordas” em que atuaram 26 elementos, e a que assistiram cerca de 

90 pessoas.  

 Foi passado um filme para assinalar a semana da igualdade de género, com cerca de 20 participantes.  

 No dia do lançamento do livro “Sociedade Cooperativa Almadense - Percursos e Metamorfoses” foi 

inaugurada uma exposição dos materiais referentes à mesma cooperativa, com cerca de 50 

participantes. 

 Os Cavaquinhos da USALMA contribuíram com a sua presença, uma vez mais, para a obtenção do 

Recorde Mundial do Guinness, constituindo a maior atuação de tocadores de cavaquinho e inscrevendo 

o nome da Apcalmada-USALMA no respetivo livro. 

 Intervenção dos Cavaquinhos, do grupo de Poesia e do Coro da USALMA na sessão de Abertura Solene 

do Ano letivo. 

 No âmbito das disciplinas da área de Artes Plásticas, e das disciplinas de Fotografia e Photoshop 

realizaram-se exposições, por atividade, onde sejam visíveis as diversas fases do processo educativo.  

 Os grupos de danças fizeram igualmente diversas atuações: Encontro de Dança Sénior de Almada, I 

Semana Social - "Almada somos nós" e, já com tradição, na Mostra de Ensino. 

 Em maio e junho 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.  

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

do Ateliê de Artes Plásticas. 
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 Realizaram-se, na última sexta-feira de cada mês, as sessões do “Chá com Poesia”, na cafetaria do Teatro 

Joaquim Benite, abertas a toda a comunidade. 

Visitas de estudo 

Além da visitas de estudo efetuadas no âmbito do projeto Viagens pela Literatura descritas acima, 

efetuaram-se também as seguintes: 

 Visita de estudo à RTP organizada pela área de TIC/Informática, com 35 participantes. 

 Viagem ao Algarve, no âmbito da História de Portugal, 26 participantes. 

 Viagem a Portalegre, no âmbito da disciplina de História da Cultura e da Arte, com 30 participantes; 

 Viagem a São Cucufate, no âmbito da disciplina de Artes Plásticas, com 35 participantes; 

 Viagem de estudo a França, no âmbito da disciplina de História de Arte, contou com 43 participantes. 

 Visita à Fábrica Viúva Lamego, no âmbito da disciplina de Artes Plásticas, com 45 participantes. 

 Visita a Santiago do Cacém, no âmbito da disciplina de Museus Identidade e Memória, com 18 

participantes. 

 Visita à Quinta do Crestelo, Serra da Estrela, 23 e 25 de junho, 14 participantes. 

 Visita a Vidigueira e Ruínas de Cucufate, no âmbito do Ateliê de Artes Plásticas, com 36 participantes. 

 Viagem às Caldas da Rainha, no âmbito da disciplina de Saúde, com 35 participantes. 

 

 

 

 

 

  



  Apcalmada 

7 
 

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 2 alunos do Curso 

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

Sampaio e 1 aluno do Curso Profissional de Marketing da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo. 

Os alunos de Teatro USALMA-Grupo Alternativo em conjunto com os alunos do Curso de Teatro do 

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade apresentaram no Teatro Municipal Joaquim Benite (Sala 

Experimental) a peça "Quando uma pessoa é infeliz, tem de falar!". 

Realizou-se um “Passeio Solidário” organizado, especialmente, para a Apcalmada-USALMA por 2 alunos do 

Curso Técnico de Desporto da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, com o objetivo também de angariar 

donativos para o grupo de apoio aos sem-abrigo “Corações Solidários” no qual participaram 35 pessoas. 

Por iniciativa do Centro de Interpretação de Almada os alunos da EB1 Feliciano Oleiro visitaram a sede da 

Apcalmada-USALMA com o objetivo de dar a conhecer aos alunos do 1º ciclo a história e as funções atuais 

do património edificado de Almada. 

Os jovens que frequentam a disciplina de Piano têm tido intervenções nos vários espetáculos da Apcalmada-

USALMA, como, na Aula Aberta de Piano. 

Numa atividade de parceria com Colégio Flor da Linha, uma turma de jovens visitou as instalações da 

Apcalmada-USALMA, sendo recebidos pela Usaltuna (tuna da USALMA) e visitado a zona de Almada Velha. 

Numa atividade de intercâmbio, a Usaltuna atuou na Frei Luís de Sousa numa sessão de entrega prémios aos 

alunos daquele colégio. Atuou igualmente na festa da Primavera da escola Carlos Gargaté. 

Os alunos do Conservatório de Artes Perfomativas apresentaram um concerto destinado à comunidade da 

Apcalmada-USALMA. 

O grupo de Cavaquinhos da USALMA animou uma sessão de inauguração da exposição de trabalhos 

realizados pelos alunos da Escola Secundária Cacilhas-Tejo. 
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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 que em 2017 contou com mais de 1000 

alunos, 100 professores e 110 disciplinas em 140 turmas. Para além das instalações da sede as aulas 

decorreram nos polos da Sobreda/Charneca de Caparica, na Costa da Caparica e ainda nas escolas 

Secundária de Cacilhas-Tejo, Fernão Mendes Pinto, Anselmo de Andrade e Agrupamento de Escolas Emídio 

Navarro. 

No sentido de contribuir para a diminuição do número de analfabetos no concelho salienta-se a 

continuidade ao protocolo com o Centro Qualifica (CQ) da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, através das 

aulas de alfabetização. Há, ainda uma turma 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, 

desta vez no Polo Arribamar.  

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

destinados a seniores, organizados pela União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 

e que contaram com 24 participantes num total de 96 h de formação.  

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. 
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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, realizaram-se a 

maioria das atividades previstas no Plano de Atividades. 

Para assinalar o início da primavera realizou-se a “Festa da Rosa”, com música ao vivo, com cerca de 50 

participantes. 

No espaço polivalente da sede da Apcalmada-USALMA, teve lugar a entrega dos prémios da 3.ª edição dos 

Jogos Florais. O tema escolhido foi Viagens e Caminhos e foram apresentados a concurso 56 trabalhos 

entregues, tendo sido atribuídos 1.º, 2.º, e 3.º prémios em cada modalidade (poesia, prosa e história de 

vida). Em poesia houve um 3.º prémio ex-aequo e no conto foi ainda atribuída uma menção honrosa.  

Comemorou-se o “Dia Internacional da Mulher” com uma caminhada pela Mata dos Medos/Arriba Fóssil 

que contou com 38 participantes. 

O Dia da Associação comemorou-se, no dia 28 de maio, no Inatel – Costa da Caparica. Contou com 70 

participantes.  

O almoço de homenagem aos voluntários realizou-se em junho e participaram cerca de 45. 

O almoço Convívio de Natal aconteceu no dia 16 de dezembro, no espaço “Quinta das Boas Novas”, contou 

com 91 participantes. Graças à generosidade de todos os que voluntariamente contribuíram com produtos, 

organizaram-se quatro cabazes de Natal que foram sorteados neste evento. Houve leitura de poemas e 

música. 

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

iniciativas: 

 Participação em “Do Natal aos Reis em Coro”, a convite da Câmara Municipal de Almada. Os 
Cavaquinhos da USALMA representaram a Associação de Professores do Concelho de Almada, uma das 
17 entidades presentes numa tarde animada, em que passaram pelo palco cerca 200 participantes 

 Participação do Coro Polifónico numa atuação na Estação de Santa Apolónia, Lisboa; 

 Participação, já habitual, do Coro Polifónico numa atuação no Seminário de São Paulo; 

 Participação do Coro Polifónico, os cavaquinhos, as guitarras e a Usaltuna, no Espetáculo de 
encerramento do ano letivo; 

 Intervenção dos grupos de Cavaquinhos, Usaltuna, Poesia e Leituras encenadas na animação do presépio 
instalado no átrio do Fórum Romeu Correia e dos Cavaquinhos na inauguração do presépio construído 
na sede da Apcalmada-USALMA. 

 O Coro Polifónico, a Poesia, as leituras encenadas, o Trio Minda, os Cavaquinhos, o Piano e a Usaltuna 
participaram no Festival 6 Continentes. Esta atividade realizou-se em outubro, na sala polivalente.  

 Os Cavaquinhos levaram alegria em visitas domiciliárias participando no projeto “Sorrisos Cantados”. 

 Os Cavaquinhos, a Usaltuna e o grupo de Danças dos Mundo da USALMA participaram na I Semana 
Social - "Almada Somos Nós" 
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 A iniciativa da Biblioteca Municipal “Rio de Contos” encerrou com a atuação dos Cavaquinhos da 
USALMA no Auditório Lopes Graça. 

 Numa colaboração que vem sendo habitual, no dia 17 de outubro os Cavaquinhos animaram jovens e 
seniores no Centro Paroquial de Almada. 

A pintora Marta Silva, ex-professora da USALMA e associada da Apcalmada-USALMA organizou uma 

exposição na sala multiusos com os seus trabalhos subordinada ao título "Estados de Alma".  

Realizou-se nos dias 18 e 19 de novembro a rota da castanha da Serra da Estrela e Aldeias Históricas, com o 

tradicional magusto que pôde contar com a visita, entre outras, a um soito de castanheiros. Houve magusto 

na brasa, degustação de produtos regionais e animação com música tradicional.   

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

 Na casa de Linhares em Alfama, no dia 18 de fevereiro, aconteceu a noite de fados que contou com 42 

inscrições. 

 No dia 24 de fevereiro assistiu-se, no Teatro Trindade, ao Espetáculo “Reservado” que foi definido 
como” Espetáculo poético num ato só, um tributo à poesia, aos poetas, à língua portuguesa e aos seus já 
oito séculos de existência…”, com 15 participantes. 

 No Casino Estoril, no dia 9 de novembro, um grupo 50 participantes assistiu ao espetáculo “Volta ao 

Mundo em 80 minutos”. 

O espetáculo “Juntos por uma causa” promovido pela Apcalmada-USALMA realizou-se em 12 de novembro 

de 2017, no Teatro Municipal Joaquim Benite, a que assistiram cerca de 250 espectadores. 

No âmbito da ação “Viagens de cultura e lazer” decorreram várias viagens no país e ao estrangeiro: 

 Museu de Arte Antiga, a 09 de fevereiro e a 21 de junho, envolvendo um total de 84 participantes; 

  Museu de Arte Contemporânea e Gulbenkian que ocorreu a 17 de fevereiro, contou com 42 inscrições; 

 Museu dos Coches e Mosteiro dos Jerónimos, dia 21 de fevereiro, com 43 participantes; 

 Redondo, 50 participantes;  

 Visitaram-se, o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio da Pena, com percurso interpretativo, a 3 de 
março, com 43 participantes; 

 Palácio Nacional de Queluz e ao Palácio do Marquês de Pombal, 45 participantes; 

 Viagem à Ilha da Madeira, 4 a 08 de maio, 25 participantes; 

 Viagem aos Fiordes da Noruega, 14 a 22 de julho, 23 participantes; 

 Viagem à Escócia, 30 de julho a 6 de agosto, 21 participantes; 

 Viagem à Sicília, 16 a 23 de setembro, 35 participantes. 
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Eixo de Intervenção 5: Resposta social aos associados   

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 fazer companhia, dar uma palavra 

amiga, um afeto, um estímulo, uma esperança…, a idosos que, embora se mantenham em suas casas, 

sentem, tantas vezes, o peso da solidão e do isolamento. Em 2017 o projeto de voluntariado ”Uma Palavra 

Um Alento”, contou com 21 voluntários que apoiaram 19 idosos. Foram realizadas 9 reuniões de 

acompanhamento dos voluntários e 2 reuniões com as instituições parceiras. Foram admitidos 4 novos 

voluntários. No campo da formação, foram realizadas 3 ações. Em 2017, aconteceu a criação de um outro 

grupo, intitulado “Sorrisos Cantados”. É formado por voluntários, alunos da USALMA, que se deslocam a 

casa dessas pessoas que já não podem sair, mercê de algumas limitações. Levam-lhes as suas canções e a 

sua alegria. 

Foi renovada a parceria já estabelecida e, no âmbito desta parceria, algumas voluntárias do projeto “Uma 

Palavra Um Alento”, para além de assistirem, também dão apoio nas sessões do Café Memória, em 

articulação com o Grupo Concelhio de Idosos de Almada. 

Pelo quinto ano consecutivo realizou-se, em março, a atividade “A saúde numa tarde” dedicada ao 
importante tema da nutrição. Do seu programa constaram três palestras, com cerca de 60 participantes: 

 Alimentação saudável: a nova roda dos alimentos; 

 Dieta vegetariana; 

 A alimentação no idoso - Mitos e verdades. 

A Apcalmada-USALMA esteve presente na Conferência sobre Envelhecimento Ativo promovida pela CMA. 

Deu-se continuidade aos protocolos com as instituições. 

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

embora se reconheçam dificuldades por inexistência de fundos de apoio ativos. Foram, todavia, efetuadas 

algumas iniciativas que permitiram a recolha de informação mais atualizada e orientadora dos passos a 

seguir.  
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 Eixo de Intervenção 6: Projeto editorial  

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

expresso em publicações periódicas e institucionais.  

Em 2017 saíram três números de cada boletim (Correio da USALMA e Profalmada, e duas separatas, sendo a 

separata do Profalmada, a n.º 5 dedicada ao património artístico da Almada. 

Em 2017 foi publicado um número especial dos dois boletins para divulgar os textos premiados nas várias 

categorias da 3.ª Edição dos Jogos Florais da Apcalmada-USALMA e foi editado o livro “Sociedade 

Cooperativa Almadense - Percursos e Metamorfoses”, fruto do trabalho da Turma de Museus, Identidade e 

Memória, que revela informação relativa ao edifício sede. 

As edições de autor pretendem privilegiar os associados, os professores e os estudantes da USALMA. Neste 

âmbito, em 2017, foi editado o livro “Poesia Popular Alentejana do Século XX” da autoria de um aluno. 
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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. 

A USALMA participou na 14.ª edição da Mostra do Ensino Superior, Secundário e Profissional subordinada ao 

tema “Cidade, Pertença das Pessoas”.    

Na biblioteca os livros foram organizados de forma a facilitar o acesso livre às estantes. Deu-se início à 

catalogação em versão digital, fazendo, em simultâneo a formação dos voluntários. 
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Apresentação das contas 

 

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

mais significativos do exercício de 2017. 

Os rendimentos do ano 2017 atingiram o valor global de 396.477,87 euros, que comparam com o valor de 

466.075,38 euros do ano 2016. Esta redução de 15 % reflete o menor valor das atividades culturais e de lazer 

e também um menor valor da rúbrica quotas, inscrições e mensalidades, em linha com uma quebra no valor 

dos juros de depósitos a prazo.    

Os gastos do ano 2017 atingiram o valor global de 390.163,90 euros, que compara com o valor de 

444.082,17 do ano 2016, uma queda de 12% ligada às mesmas atividades culturais e de lazer, apesar do  

acréscimo de custos com o pessoal. 

O resultado líquido do ano 2017 atingiu o valor de 6.313,97 euros, que compara com o valor de 21.993,21 

euros do ano 2016. Esta rubrica, reflete também a variação em donativos, por exemplo, os relativos ao 

reembolso de 0,5 % do IRS atribuído pelos sócios e outros contribuintes, através da sua vontade expressa na 

sua declaração de rendimentos.    

Os meios financeiros líquidos totalizavam, em 31/Dez/2017, o valor de 306.986,24 euros, encontrando-se 

cerca de 85,0 % dos mesmos em aplicações a prazo.  

O valor total do investimento na melhoria das condições proporcionadas a sócios e alunos da Usalma foi de 

4 361.20 euros. 

Os indicadores de caráter económico justificam uma necessidade de controlo continuado e rigoroso dos 

custos, no sentido de garantir a sustentabilidade da Associação e a concretização dos projetos em curso. Os 

indicadores de caráter financeiro realçam a saúde e robustez da Associação.  

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

análise anterior. 

 

A Direção 
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Anexo A - Síntese dos principais itens das demonstrações financeiras 2017 

 Unidade: Euros 

1. Resultados  

Rendimentos 396.477,87 

Gastos 390.163,90 

Resultado Líquido 6.313,97 

  

2. Principais rendimentos  

Quotas, inscrições e mensalidades 85.593,50 

Atividades culturais e de lazer  295.930,30 

Juros de Depósitos a Prazo 2.818,71 

  

3. Principais gastos  

Gastos com pessoal 28.901,12 

Serviços especializados 42.344,82 

Atividades culturais e de lazer 263.915,57 

  

4. Meios financeiros líquidos  

Caixa 262,42 

Depósitos à Ordem 41.723,82 

Depósitos a prazo 265.000,00 

Total 306.986,24 
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Anexo B – Demonstrações Financeiras 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

APCA Balanço (SNC-ESNL) 

2017 2016 2017 2016

ATIVO FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Ativo não corrente Capital Próprio

Ativos fixos tangíveis 71.955,60 78.772,92 Fundos

Ativos intangíveis 1.163.740,00 1.163.740,00 Reservas

Investimentos financeiros 61,05 Resultados transitados 324.030,83 302.037,62

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

Ativos por impostos diferidos Resultado líquido do período 6.313,97 21.993,21

Ativo corrente Total do Fundo de Capital 1.549.492,80 1.543.178,83

Créditos a receber 5.067,18 481,18 Passivo

Estado e outros entes públicos 0,00 562,61 Passivo não corrente

Outras contas a receber Financiamentos obtidos   

Diferimentos 6.463,17 6.479,90 Outras dívidas a pagar 3.827,24  

Caixa e depósitos bancários 306.986,24 298.886,79 Total do passivo não corrente 3.827,24 0,00

Passivo corrente

Fornecedores 50,00 930,61

Estado e outros entes públicos 903,20 986,72

Diferimentos   

Outros passivos correntes  3.827,24

Total do passivo corrente 953,20 5.744,57

Total  do Passivo 4.780,44 5.744,57

Total do Ativo 1.554.273,24 1.548.923,40 Total Capital Próprio + Passivo 1.554.273,24 1.548.923,40

          APCA                                              Demonstração dos Resultados Euros

RENDIMENTOS E GASTOS 2017 2016

Vendas e serviços prestados 389.613,72 445.866,52

Subsídios, doações e legados à exploração 0,00 3.900,00

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

Fornecimentos e serviços externos 349.208,42 401.882,49

Gastos com o pessoal 28.901,12 23.366,01

Outros rendimentos e ganhos 6.864,15 16.308,86

Outros gastos e perdas 413,29 1.124,28

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 17.955,04 39.702,60

Gastos/Reversões de depreciação e de amortização 11.640,77 17.709,39

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 6.314,27 21.993,21

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0,30 0,00

Resultado antes de impostos 6.313,97 21.993,21

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

Resultado líquido do período 6.313,97 21.993,21
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Anexo C – Parecer do Conselho Fiscal 
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