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INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Aos poucos a nossa vida vai retomando a normalidade, apesar de permanecerem alguAtravessamos
tempos de grande
incerteza,
devido
à pandemia
Covid19,
impacmas situaçõeshoje
de contingência
devido
à Covid19,
o mesmo
ocorrendo
com a cujos
atividade
da
tos
nadoatividade
do Operário
não são Iáceis
de estimar,
mas admitimos
queasse
Voz
Operáriod’A
queVoz
se encontra
praticamente
em pleno,
naturalmente
acautelando
mantenha
a situação atual, com a grande maioria das atividades a decorrerem presencialnormas sanitárias.
mente,
pese
algunsque
aspetos
que continuam
aIetados
pelas restrições
vigentes,
designadaÉ neste
contexto
apresentamos
aos sócios
a proposta
de Plano de
Atividades
e Orçamente
no
que
toca
às
atividades
associativas,
que
contudo
esperamos
que
no
decorrer
de
PHQWRSDUDTXHPDLVXPDYH]UHŮHWHDDSRVWDQRUHIRU©RGDDWLYLGDGHHRHVIRU©R
2021
venham progressivamente a retomar a normalidade.
SDUDRHTXLO¯EULRHFRQµPLFRHŭQDQFHLUR
Mesmo
apresentamos
sócios uma proposta
de Plano
de Atividades
e Orçamento
A Voz assim,
do Operário,
e os seusaos
trabalhadores
demonstraram
uma
grande capacidade
para
para
2021, que reŮete uma aposta no reIorço da atividade e o esIorço para o equilíbrio
HQIUHQWDUDVQRYDVVLWXD©·HVGHYLGR¢SDQGHPLDGDQGRXPDERDUHVSRVWDSRUYH]HVHP
situações enunca
antes experimentadas. A natural redução da atividade nalguns casos,
económico
ŭnanceiro.
IRLFRPSHQVDGDSHORDFU«VFLPRGHRXWUDVGHVLJQDGDPHQWHQD£UHDVRFLDOHVWLPDQGRVH
A Voz do Operário, e os seus trabalhadores têm demonstrado uma grande capacidade para
que o volume de receitas atinja em 2021 o montante de 5,6 milhões de euros.
enIrentar a situação com que nos deparamos, dando uma boa resposta, por vezes em situa)RLSRVV¯YHOSURVVHJXLURFDPLQKRGHVXVWHQWDELOLGDGHHFRQµPLFDHŭQDQFHLUDGD,QVWLWXLções
nunca antes experimentadas. A natural redução da atividade nalguns casos, Ioi com©¥RHVSHUDQGRVHUHJLVWDUQRŭQDOGHVWHDQRXPUHVXOWDGRPXLWROLJHLUDPHQWHSRVLWLYR
pensada pelo acr«scimo de outras, designadamente na área social, estimando-se que o
&RPRUHIHULGRHVWLPDPRVSDUDXPUHIRU©RGDDWLYLGDGHFXMRVSURYHLWRVJHUDGRV
volume
de receitas atinja em 2020 o montante de 5,2 milhões de euros.
SRVVDPFRPSHQVDURQDWXUDODFU«VFLPRQRVFXVWRVHSHUPLWDPDSUHVHQWDUXPUHVXOWDGR
Foi possível prosseguir o caminho de sustentabilidade económica e ŭnanceira da ,nstituiigualmente um pouco acima de zero.
ção, esperando-se registar no ŭnal deste ano um resultado muito ligeiramente positivo.
23ODQRGH$WLYLGDGHVH2U©DPHQWRSDUDSURVVHJXHDOLQKDGHULJRUSRUIRUPD
Como reIerido, estimamos para 2021 um reIorço da atividade, cujos proveitos gerados,
garantir a sustentabilidade económica d’A Voz do Operário, designadamente atendendo
possam
compensar o natural acr«scimo nos custos e permitam apresentar um resultado
DRVQRYRVGHVDŭRVTXHQRVHVW¥RODQ©DGRVDSRVWDQGRQRLQFUHPHQWRGDVDWLYLGDGHV
igualmente
um pouco
de zero. da elevada qualidade do serviço prestado, valorizanletivas e sociais
com acima
a manutenção
e rentabilizando
a publicação
regular
do Jornal,
mantenOdo
Plano
de Atividadeso epatrimónio,
Orçamentoprosseguindo
para 2021 prossegue
a linha
de rigor
que vem
sendo
do
atualizados
os
nossos
sites
e
a
divulgação
nas
redes
sociais,
promovendo
iniciativas
seguida, apostando no bom nível de atividade, mantendo uma elevada qualidade do serviçoFXOWXUDLVGLYHUVLŭFDGDVHSDUWLFLSDQGRDWLYDPHQWHQRPRYLPHQWRDVVRFLDWLYR
educativo e do apoio social, valorizando e rentabilizando o património, prosseguindo a
publicação
regular pela
do Jornal,
mantendo
atualizados
nossosde
sites
(,nstituição
e Jornal),
Foi-nos atribuída
Câmara
Municipal
de Lisboa os
a gestão
mais
dois equipamentos
educativos, iniciativas
um na Madre
de Deus
e outro no Parque
das Nações,
os quaisno
ainda
não se
promovendo
culturais
diversiŭcadas
e participando
ativamente
movimento
HQFRQWUDPFRQFOX¯GRVIDOWDQGRLJXDOPHQWHFRQWUDWXDOL]DUDVXDFHG¬QFLDSRUSDUWHGR
associativo.
Município bem como proceder ao acordo de cooperação com a segurança Social, pelo que
Celebraremos o nosso 138º aniversário e participaremos ativamente nas comemorações do
só então estaremos em condições de abrir estes novos equipamentos educativos.
25 de Abril e do 1º de Maio, bem como nas Iestas de Lisboa, que esperamos se voltem a reaCelebraremos
o nosso
139ºinIantil
aniversário
e participaremos
nas comemorações do 25 de
lizar,
com a nossa
marcha
e os nossos
arraiais populares.
Abril e do 1º de Maio, bem como nas Festas de Lisboa, que esperamos já se possam realiConsiderando
o grande êxito alcançado nas quatro anteriores edições, realizaremos em
]DUHPWRGDDSOHQLWXGHUHWRPDQGRRVGHVŭOHVGDQRVVDPDUFKDLQIDQWLOHRVDUUDLDLV
2021
a 5.ª Gala de Fado d’A Voz do Operário.
populares.
OConsiderando
sucesso de toda
esta atividade
será tanto
maior,
quantos
maisedições,
sócios erealizaremos
amigos consigao grande
êxito alcançado
nas
quatro
anteriores
em
mos
envolver
no de
desenvolvimento
nosso trabalho.
2022
a 6.ª Gala
Fado d’A Voz dodoOperário.
O sucesso de toda esta atividade, que se detalha nos pontos seguintes, será tanto maior,
quantos mais sócios e amigos consigamos envolver no desenvolvimento do nosso trabalho.
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EDUCAÇÃO
Para continuar o trabalho pedagógico, de acordo com o projeto educativo que a institui©¥RGHŭQLXVHU£JUDGXDOPHQWHUHWRPDGRDPRQLWRUL]D©¥RFRQMXQWDHDLQWHUD©¥RSUHVHQcial com a comunidade educativa. Depois de dois anos que a direção considerou atípicos,
devido às obrigações sanitárias que decorreram da pandemia provocada pelo Corona-virus, encara-se o ano de 2022 como o ano em que todas as valências educativas ganham
QRYDPHQWHDSOHQDXVXIUXL©¥RGRSURMHWRHGXFDWLYR$VPDWU¯FXODVUHDOL]DGDVHPVHWHPbro de 2021 mostraram o interesse por parte dos associados não só nas valências que
A
consolidação do modo de trabalho pedagógico na instituição continua a ser Ieita com a
DQWHFHGHPR|FLFORGRHQVLQRE£VLFRHHVWHPHVPRFLFORPDVWDPE«PQR|FLFORQR
mesma
que caraterizou
os últimos
anos.alunos.
Aprendendo com o ano letivo atípico
Espaço tranquilidade
Educativo da Graça
que conta agora
com mais
de
2019-2020 devido à pandemia provocada pela COV,D19, procura-se agora Iortalecer o
$VYDULD©·HVYHULŭFDGDVLPSOLFDPQ¥RVµRUHIRU©RGDPRQLWRUL]D©¥RFRPRHPDQRV
projeto
pedagógico para salvaguardar a aprendizagem dialogada que o carateriza.
DQWHULRUHVPDVWDPE«PXPDPDLRUDWHQ©¥RSDUDDIRUPD©¥RFRQW¯QXDGRSHVVRDOGRFHQWH
Num
de Espaços
Educativos
E.) acom
sete estabelecimentos
e comque
proŭssionais
a
e não universo
docente. Assim,
a direção
propõe(E.
para
educação
o plano de atividades
segue.
lidar com crianças de berçário at« ao ŭnal do 2º ciclo, existem muitas variáveis a tomar em
consideração, entre as quais a normal saída e entrada de docentes obriga tamb«m a uma consPerspetiva sociocultural
tante monitorização do projeto educativo da instituição.
3UHWHQGHVHDFRPSDQKDURVSURŭVVLRQDLVGHWRGRVRVHVSD©RVHGXFDWLYRQRDODUJDPHQWR
Como
no plano
anterior, destacam-se
quatro crianças,
pontos: a nomeadamente
perspetiva sociocultural
do trabado princípio
da anual
heterogeneidade
etária nos grupos
na creche,
lho
pedagógico, os processos e instrumentos a serem seguidos e desenvolvidos pelos docentes, a
QRSU«HVFRODUHQR|FLFORGD*UD©D$'LUH©¥RDFRPSDQKDU£RFRQVHOKRGHHVFRODV
interação
entre cada comunidade escolar e a comunidade educativa de que essas comunidades
UHODWLYDPHQWHDKHWHURJHQHLGDGHQR|FLFORWRPDQGRHPFRQWDDVUHDOLGDGHVGLIHUHQWHV
QRVGLIHUHQWHVHVSD©RVHGXFDWLYRV$KHWHURJHQHLGDGHSUHWHQGLGDHLQVFULWDQRSURMHWR
escolares
Iazem parte e o desenvolvimento proƃssional de todo o pessoal docente e não docente
HGXFDWLYRVHU£DSURIXQGDGRQDDUWLFXOD©¥RHQWUHYDO¬QFLDVUHODWLYRDDFDQWRQDPHQWRVH
com
tareIas pedagógicas.
acampamentos, e nos projetos de aprendizagem escolhidos pelas crianças e acompanhaGRVSHORVSURIHVVRUHV

EDUCAÇÃO

A Direção irá acompanhar
a reestruturação das atividades extracurriculares e de prolonPerspetiva
sociocultural

gamento de horário dos alunos no Espaço Educativo da Graça, onde será desenvolvido
O
projeto
educativo
que agrega
todos os espaços
educativos
d’A Voz do Operário assenta no
uma
abordagem
de projetos
coorganizados
entre crianças
e adultos.
paradigma
educativo da comunicação, que carateriza, na educação Iormal, as opções pedagó6HU£GDGDDWHQ©¥RDRVGHVHMRVPDQLIHVWDGRVGHPDLRUGLQ¤PLFDGHWUDEDOKRHQWUHJUXSRV
gicas
que envolvem as crianças e os adultos como co-construtores dos seus projetos de aprenGHFULDQ©DVHDGXOWRVGHHVFRODVGHGLIHUHQWHV(VSD©RV(GXFDWLYRV
dizagem.
2

Existem
nestemomento,
momento,
instrumentos
ede
estruturas
apoio
aonível
nívelnacional
nacional
e internacional
A Direção
Existem
compromete-se
neste
a estudar
instrumentos
a instalação
e estruturas
uma biblioteca
dedeapoio
/ao
mediateca
de suporte
e internacional
aos projetos
de
aprendizagem
no Espaço
Educativo da
Graça.
quesustentem
sustentem
reŮexão
dosproŭssionais
proŭssionais
que
optamtrabalhar
trabalhara apartir
partirdesta
destaabordagem
abordagem
que
a areŮexão
dos
que
optam
educacionaltamb«m
tamb«mdeŭnida
deŭnidacomo
comosocio-histórica
socio-históricae esociocultural.
sociocultural.Nos
Nosúltimos
últimosanos
anosa adiredireeducacional
çãotem
temacompanhado
acompanhadoososproŭssionais
proŭssionaisd’A
d’AVoz
VozdodoOperário
Operárionanaadaptação
adaptaçãodos
dosinstrumentos
instrumentos
ção
necessários
paraa asua
suaação.
ação.
necessários
para
Processos
e instrumentos
comasasmedidas
medidasdedecontenção
contençãodadapandemia
pandemiaprovocada
provocada
Enquantoo opaís
paíscontinua
continuaconIrontado
conIrontadocom
Enquanto
7HUPLQDQRDQRRWUL«QLRGRSURMHWRHGXFDWLYR$'LUH©¥RLU£DFRPSDQKDUH
incentivar
o
Conselho
de
Escolas
no
sentido
de
otimizar
instrumentos
de
monitorização.
pelovírus
vírusCovid19,
Covid19,apresenta-se
apresenta-seà àVoz
VozdodoOperário
Operárioo odesaŭo
desaŭoespecíŭco,
especíŭco,para
parao oano
anoescolar
escolarjájá
pelo
$FRPSDQKDU£WDPE«PDDWXDOL]D©¥RHPFXUVRGRVUHJXODPHQWRVLQWHUQRVQRPHDGDPHQWH
iniciadoe epara
parao opróximo
próximoano
anocivil,
civil,a aatenção
atençãoa ater
tercom
como oreIorço
reIorçodas
dasquestões
questõesdedediIerenciadiIerenciainiciado
QRTXHVHUHIHUH¢GHVFUL©¥RGDVIXQ©·HVGRVGLUHWRUHVSHGDJµJLFRVGHHTXLSDPHQWRH
çãopedagógica,
pedagógica,o otrabalho
trabalhoem
emcoadjuvação,
coadjuvação,o ocontacto
contactoentre
entregrupos
gruposdedediIerentes
diIerentesequipamenequipamenção
dos/dastos
coordenadores/as
de
estabelecimento
ou
de
ciclo/valência.
tosdadainstituição
instituiçãoe ea aorganização
organizaçãoe ea amanutenção
manutençãodedeacantonamentos
acantonamentose eacampamentos
acampamentosdede
cariz
educativo
sustento
aodesenvolvimento
desenvolvimento
curricular.
cariz
educativo
e ededesustento
A Direção
continua
a acompanhar
o ao
Conselho
de Escolas curricular.
no
seu trabalho de:
• organização de coadjuvações entre docentes da mesma valência ou do mesmo ciclo e
DUWLFXOD©¥RGHSURIHVVRUHVGDVH[SUHVV¥RHSURIHVVRUHVWLWXODUHVGHWXUPD |FLFOR 

Processos
Processos
eeinstrumentos
instrumentos
• melhoramento
de documentos
de monitorização do trabalho de crianças e adultos;

OOprojeto
projetoeducativo
educativo
em
em
curso
curso
(tri«nio
(tri«nio
2020
2020
- 2022)
- congruente
2022)está
estápercorrido
percorrido
pela
pelametade.
metade.A ADireção
Direção
• organização
do
trabalho
em
creche
para que
seja
com o projeto
educativo
continua
continua
aa
acompanhar
acompanhar
oo
Conselho
Conselho
dede
Escolas
Escolas
nono
que
que
sese
reIere
reIere
àsàs
grandes
grandes
linhas
linhas
nele
nele
traçado.
traçado.
PDVDGHTXDGRDLGDGHGDVFULDQ©DVTXHIUHTXHQWDPHVWDYDO¬QFLD
Destaca-se
Destaca-se
para
paraosempre
opróximo
próximo
ano:
ano:
• revisão
de horários
que
as circunstâncias externas à instituição a isso obrigam.
• Melhorar
• Melhorar
a aimplementação
implementação
dede
alguns
alguns
dos
dos
instrumentos
instrumentos
dedetrabalho
trabalho
desala,
sala,dada
A Direção estudará
a hipótese
de cada criança
do
1º ciclo
dispor
de um e-mail
pessoalde
para
gestão
com
com
participada
participada
das
dasaprendizagens
aprendizagens
e edadainterdependência
interdependênciaentre
entreavaliação,
avaliação,
maior autonomiagestão
nos
seus
projetos
de trabalho
de aprendizagem.
aprendizagens
aprendizagensessenciais
essenciaise eperŭl
perŭldodoaluno;
aluno;
• Promover
• Promovera acriação
criaçãodededinâmicas
dinâmicase eprocedimentos
procedimentosque
quepotenciem
potenciemo oenvolvimento
envolvimento

Comunidade
Escolar
eseu
Comunidade
dos
dos
alunos
alunosnonoseu
próprio
próprioprocesso
processodeeducativa
deavaliação;
avaliação;

A Direção acompanha
o desenvolvimento
das
parcerias
com
estruturas
na
comunidade
• Desenvolver
• Desenvolver
processos
processosdede
reŮexão
reŮexão
dedemodo
modo
a aotimizar
otimizar
a arelação
relaçãoentre
entreososvários
vários
FRPRMXQWDVGHIUHJXHVLD)HVWLYDO7RGRV5HQRYDU0RXUDULD0LJUDQWRXU(,5$Ł$WHOLHUV
instrumentos
instrumentosdedegestão
gestãopedagógica;
pedagógica;
Expressão Dramática; Plástica; Música; Cinema; Biblioteca para a comunidade; Casa Pia de
• Melhorar
• Melhorarososprocedimentos
procedimentosrelativos
relativosà àdiIerenciação
diIerenciaçãopedagógica;
pedagógica;
Lisboa; Associação Bairro 2 de Maio e outros que são de interesse para o projeto educativo.
Do mesmo modo acompanha as parcerias com instituições superiores e universidades,
QRPHDGDPHQWH,63$,6(&0DULD8OULFK(6(/LVERD(6(/HLULD
Avaliando
Avaliandoa asituação
situaçãoespecíŭca
especíŭcaem
emque
queseseencontra
encontrao opaís,
país,devido
devidoà àpandemia
pandemiajájáreIerida,
reIerida,
acrescentem-se
acrescentem-se
aoaoque
quejáa
jáestava
estavacontemplado:
contemplado:
Para que
a instituição continue
participar
ativamente em iniciativas de carácter de
VHQVLELOL]D©¥RSDUDSUREOHP£WLFDVVRFLDLVHFOLP£WLFDVHPGDWDVFRPHPRUDWLYDVHVSHF¯ŭFRV
• AproIundar
• AproIundaro odesenvolvimento
desenvolvimentodededinâmicas
dinâmicasdedetrabalho
trabalhocoletivo
coletivodedeensino
ensinoà à
FRPRGH$EULO'LD8QLYHUVDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQ©D$QLYHUV£ULRGD9R]GR2SHU£ULRH
distância;
distância;
outros, a direção acompanha o trabalho do Conselho de Escolas no sentido de articular
• Promover
• Promover
processos
processos
dedeautonomização
autonomização
dodotrabalho
trabalho
dos
dos
alunos
(e.g.,
(e.g.,criação
criaçãodede
este tipo de participações
com
os projetos
de
aprendizagem
dos
alunos
daalunos
instituição.
Do
emails
emails
pessoais);
mesmo modo estimula
opessoais);
desenvolvimento
das práticas alimentares saudáveis.
• Adequação
• Adequaçãocontinuada
continuadados
dosprocedimentos
procedimentose erotinas
rotinasem
emresposta
respostaàsàsnecessidades
necessidades
$'LUH©¥RFRPSURPHWHVHDDFRPSDQKDUDJUDGXDOQRUPDOL]D©¥RGRDFHVVRGDVIDP¯OLDVDR
impostas
impostaspela
pelaatual
atualpandemia
pandemiaassegurando
assegurandoa acoerência
coerênciacom
comososprincípios
princípiospreconipreconiHVSD©RŷVLFRGDHVFRODHPIXQ©¥RGDVRULHQWD©·HVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYDPHQWH¢VD¼GHH
zados
zadosnonoProjeto
ProjetoEducativo
Educativod’A
d’AVoz
VozdodoOperário.
Operário.
HPIXQ©¥RGRWUDEDOKRSHGDJµJLFRGHVHQYROYLGRHPVDODGHDXODHHPSHU¯RGRGHDWLYLGDdes extracurriculares.
A Direção acompanha o desenvolvimento do blog escolar que existe em alguns equipamenComunidade
ComunidadeEscolar
EscolareeComunidade
Comunidadeeducativa
educativa
WRVHGXFDWLYRVHDFRQWLQXD©¥RGDXWLOL]D©¥RGDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVGHFRPXQLFD©¥RFRP
DVIDP¯OLDV
É Éuma
umapreocupação
preocupaçãoconstante
constantedadadireção
direçãodedeassegurar
asseguraruma
umacorreta
corretarelação
relaçãoentre
entrea acomunidacomunidadedeescolar
escolare ea acomunidade
comunidadeeducativa
educativaalargada.
alargada.Esta
Estarelação
relaçãotem
temem
emdeterminados
determinadosaspetos
aspetosum
um
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Desenvolvimento profissional
1RFXPSULPHQWRGRGHYHUGDLQVWLWXL©¥RGHSURSRUFLRQDURGHVHQYROYLPHQWRSURŭVVLRQDO
dos seus trabalhadores, a direção compromete-se a:
ŋIDFLOLWDUJUXSRVGHWUDEDOKRUHJXODUHVHQWUHHGXFDGRUHVDVHSURIHVVRUHVDV
ŋIDFLOLWDUDYLVLWDGHWUDEDOKDGRUHVDRXWURVHTXLSDPHQWRVHGXFDWLYRVGDLQVWLWXL©¥R
ŋIDFLOLWDUHQFRQWURVGHUHŮH[¥RHQWUHWUDEDOKDGRUHVSUHSDUDQGRRSURMHWRHGXFDWLYR
2023-2025;
ŋDVVHJXUDUPHFDQLVPRVGHIRUPD©¥RSDUDQRYRVGRFHQWHVTXHSUHFLVDPGHVHLQWHLUDU
do projeto educativo da Voz do Operário;
ŋHVWXGDUPHFDQLVPRVGHIRUPD©¥RFRQWLQXDHPVHGHSUµSULDRXUHFRUUHQGRDRIHUWDV
de entidades externas (instituições superiores e universidades parceiros e entidades
IRUPDWLYDVHQWUHDVTXDLVR0RYLPHQWRGD(VFROD0RGHUQD TXHY¥RDRHQFRQWURGR
modelo pedagógico de aprendizagem dialogada em co-autoria.

Manutenção de equipamentos
A direção compromete-se a manter os contactos institucionais com outras entidades públicas e privadas em prol da manutenção dos espaços educativas e do seu apetrechamento.
1HVWHVHQWLGRHVWXGDU£IRUPDVGHUHQRYDURVHTXLSDPHQWRVWHFQROµJLFRVXWLOL]DGRVSRU
crianças e adultos para o desenvolvimento do trabalho escolar. Concluirá a renovação da
IURWDSUµSULDSDUDWUDQVSRUWHGDVFULDQ©DV
Discutirá, em articulação com o Conselho de Escolas, projetos de renovação ou ampliação de
Equipamentos Educativos com o intuito de conceber espaços de trabalho de interação cultural, próprios para o projeto pedagógico baseado na aprendizagem dialogada.

4

AÇÃO SOCIAL
Na sequência da ainda presente pandemia de Covid-19, o plano de atividades delineado para
o Departamento de Ação Social reveste-se de incertezas relativamente ao trabalho que será
possível desenvolver. Apesar disso, o mesmo assume uma abordagem de esperança relativaPHQWHDRUHJUHVVRGRIXQFLRQDPHQWRQRUPDOL]DGRGDVGLIHUHQWHVUHVSRVWDVVRFLDLVRTXDOVH
concretizará, necessariamente, a partir de uma perspetiva de proximidade e reconhecimento das necessidades e recursos dos sócios d’A Voz do Operário e comunidade envolvente com
DTXDOVHLQWHUY«P

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
ŋ$WHQGLPHQWRDFROKLPHQWRGHSRWHQFLDLVXWHQWHVHUHVSHWLYDVIDP¯OLDVDYDOLD©¥RGDV
situações e respetiva integração na resposta social (ou encaminhamento para entidades parceiras, caso não seja possível atender às solicitações).
• Prestação de cuidados a nível da Alimentação, Higiene Pessoal, Higiene Habitacional e
7UDWDPHQWRGH5RXSDVGHDFRUGRFRPDOHJLVOD©¥RDSOLF£YHOQRGRPLF¯OLRKDELWXDOGH
YLGDGRVXWHQWHVDX[LOLDQGRRVQDVDWLVID©¥RGDVVXDVQHFHVVLGDGHVE£VLFDVHFRQWULbuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.
ŋ&XPSULUHUHIRU©DUDVPHGLGDVGHSURWH©¥RGDVD¼GHGRVXWHQWHVHSURŭVVLRQDLVGH
acordo com as orientações das entidades competentes.
ŋ$FRPSDQKDPHQWRSVLFRVVRFLDOGRVXWHQWHV6$'HVXDVIDP¯OLDV
ŋ3UHVWD©¥RGHRXWURVVHUYL©RVŁDGPLQLVWUD©¥RGHPHGLFD©¥RGHDFRUGRFRPDSUHVFUL©¥RP«GLFDSHTXHQDVWDUHIDVRXUHSDUD©·HVQRGRPLF¯OLRDFRPSDQKDPHQWRQDGHVORFD©¥RDFRQVXOWDVRXH[DPHVP«GLFRVDX[¯OLRQDVFRPSUDVHSDJDPHQWRGHVHUYL©RV
HQWUHPDLVŁVHPSUHTXHDQHFHVVLGDGHVHMDLGHQWLŭFDGDHDUHVSRVWDSRVV¯YHOSDUDD
instituição.
ŋ3URPR©¥RGDUHOD©¥RHQWUHUHGHVRFLDOSULP£ULD SHIDP¯OLDDPLJRVSUµ[LPRV GRV
XWHQWHV6$'HDLQVWLWXL©¥RQRPHDGDPHQWHDWUDY«VGDFRPHPRUD©¥RGHGLDVIHVWLYRV
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• Desenvolvimento de atividades de articulação entre os utentes SAD e do Centro de
Convívio.
• Continuidade do melhoramento do modelo de organização do SAD e da qualidade dos
VHUYL©RVSUHVWDGRVDWUDY«VGHUHXQL·HVGHHTXLSDHGLUH©¥RUHJXODUHVEHPFRPRD©·HV
GHIRUPD©¥RIRUPDLVHHPFRQWH[WRGHWUDEDOKR
• $SURIXQGDPHQWRGDDUWLFXOD©¥RFRPRXWUDVHQWLGDGHVLQVWLWXL©·HVHVHUYL©RVGHPRGR
a otimizar os recursos disponíveis no apoio a esta população, desde o acesso a ajudas
W«FQLFDVDW«¢RSRUWXQLGDGHGHSDUWLFLSD©¥RQDYLGDVRFLDOHFXOWXUDOGDFRPXQLGDGH
• Divulgação da resposta de SAD na comunidade envolvente.

Centro de Convívio
ŋ$WHQGLPHQWRDFROKLPHQWRGHSRWHQFLDLVXWHQWHVHUHVSHWLYDVIDP¯OLDVDYDOLD©¥RGDV
situações e respetiva integração na resposta social (ou encaminhamento para entidades parceiras, caso não seja possível atender às solicitações).
ŋ&XPSULUHUHIRU©DUDVPHGLGDVGHSURWH©¥RGDVD¼GHGRVXWHQWHVHSURŭVVLRQDLVGH
acordo com as orientações das entidades competentes.
• Acompanhamento psicossocial dos utentes de Centro de Convívio.
• Promoção de oportunidades de participação e envolvimento na vida associativa d’A
9R]GR2SHU£ULRDWUDY«VGHDWLYLGDGHVTXHIRPHQWHPDVUHOD©·HVLQWHUSHVVRDLVHR
sentimento de pertença de grupo (por exemplo, aniversário da coletividade, dia do
associativismo).
• Desenvolvimento de atividades de cariz sociocultural e recreativo, de acordo com os
interesses, hábitos e motivações dos próprios utentes (por exemplo, visitas exteriores,
FRPHPRUD©¥RGHGLDVIHVWLYRVSDUWLFLSD©¥RHPDWLYLGDGHVGHFRQY¯YLRFRPRXWUDV
instituições).
• Promoção do desenvolvimento cognitivo, de concentração e memória.
• Desenvolvimento de atividades de promoção de bem-estar e saúde (por exemplo, ações
LQIRUPDWLYDVHGHVHQVLELOL]D©¥RSDUDDVD¼GH 
• Promoção da igualdade de oportunidades e participação social.
ŋ$SURIXQGDPHQWRGDLQWHUYHQ©¥RLQWHUJHUDFLRQDOSDUWLFXODUPHQWHHPDUWLFXOD©¥RFRP
a Escola da Graça d’A Voz do Operário.
• Continuação e desenvolvimento das parcerias/articulações com outras entidades/instiWXL©·HV SRUH[HPSORSURMHWRņ&UHVFHUHP&DVDŇSURMHWRņ1D5XD&RP+LVWµULDVŇ
(VFROD6XSHULRUGH(QIHUPDJHPGH/LVERD$VVRFLD©¥R(QWUH,GDGHV 
• Acompanhamento no domicílio dos utentes sempre que a sua condição de saúde e/ou a
LPSRVL©¥RGHVXVSHQV¥RGDUHVSRVWDVRFLDORMXVWLŭFDU
• Desenvolvimento de atividades socioculturais e recreativas em contexto domiciliário,
sempre que exista a imposição de suspensão desta resposta social.
• Divulgação das atividades desenvolvidas nesta valência junto da comunidade.
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Lisboa +55 – Programa de Atividade Física e Saúde
Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e com a colaboração da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e da Direção Geral de Saúde, continuará no ano de 2022 o programa
GHDWLYLGDGHŷVLFDHVD¼GHŁ/LVERD2PHVPRUHJUHVVDU£DRVHXIRUPDWRSUHVHQFLDOFRP
condições devidamente adaptadas e em acordo com as orientações das diversas entidades
parceiras.
ŋ3URPR©¥RGHXPDVHVV¥RGHŭWQHVVHXPDVHVV¥RGHSLODWHVVHPDQDOFRPW«FQLFR
TXDOLŭFDGR
• Consultas de nutrição e respetivo acompanhamento.
ŋ6HVV·HVGHVHQVLELOL]D©¥RVREUHGLIHUHQWHVWHPDVDFHUFDGHHVWLORVGHYLGDVDXG£YHLV
• Divulgação do programa e respetivas atividades junto da comunidade.

Cabeleireiro Social
• Prestação de cuidados de cabeleireiro, com custos acessíveis, aos sócios d’A Voz do
Operário.
ŋ$UWLFXOD©¥RFRPR6HUYL©RGH$SRLR'RPLFLOL£ULRDŭPGHSUHVWDUFXLGDGRVGHFDEHOHLUHLURDRVXWHQWHVLPSRVVLELOLWDGRVGHVDLUGRVHXGRPLF¯OLRFRQWULEXLQGRSDUDRUHIRUço da sua autoestima e qualidade de vida.
• Divulgação da resposta social junto da comunidade envolvente, objetivando o alargamento do número de utentes.

CULTURA
No ano 2022 a Voz do Operário terá de dar persecução a objetivos já estabelecidos, mas com
particular atenção à necessidade de reestabelecer a relação com a comunidade, que regrediu
FRPDSDQGHPLD$SHUVSHWLYDGHYHVHUDGHUHIRU©DUGLQ¤PLFDVSUµSULDVSRWHQFLDGDVFRP
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os recursos d’A Voz do Operário, e manter ou instituir novas parcerias, que ajudem a colmatar e ultrapassar alguns constrangimentos de produção. Estas parcerias são tão mais úteis
na medida em que permitem levar A Voz do Operário a novas pessoas, alargando o nosso
XQLYHUVRVHPSUHSRUIRUPDDFXPSULUDQRVVDPLVV¥RFXOWXUDOHUHFUHDWLYDMXQWRGRVDVVRFLDGRVDPLJRVHSDUWLFXODUPHQWHSRSXOD©¥RHQYROYHQWH5HFRORFDPRVXPFRQMXQWRGH
objetivos anteriormente estabelecidos, pela sua atualidade e pertinência.

Biblioteca
,QYHVWLUQDFDWDORJD©¥ROHYDUDFDERDFDWDORJD©¥RGRHVSµOLRGRDGRSHOR*UXSRGH(VWXGRV
0DU[LVWDVSURFHGHUDRH[SXUJRGDELEOLRWHFDOHYDUDFDERFDPSDQKDVGHIXQGRVFRQFOXLU
as parcerias externas, nomeadamente com a Biblioteca Nacional. Considerar igualmente
SDUFHULDVFRPRXWUDVHQWLGDGHVRŭFLDLVQRPHDGDPHQWHDXWDUTXLDVHVFRODVXQLYHUVLGDGHV
centros de investigação, associações culturais e sociais e bibliotecas e arquivos.

Arquivo
Apesar do protocolo estabelecido há anos com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o
acesso ao arquivo d’A Voz do Operário continua a ser complexo. Nesse sentido, e considerando a importância do mesmo para o estudo e conhecimento do movimento operário
português, procederemos a uma disponibilização mais organizada acessível a importantes
peças arquivísticas, a partir do nosso site, nomeadamente números antigos do jornal. Para
HVWHŭPGHYHPWDPE«PVHUFRQVLGHUDGDVSDUFHULDVFRPRXWUDVLQVWLWXL©·HVQRPHDGDPHQWH
a Biblioteca Nacional.

6.ª Gala de Fado da Voz do Operário
2VXFHVVRW«FQLFRHDUW¯VWLFRGDl*DODGH)DGRFRQŭUPDHVWDLQLFLDWLYDFRPRXPSRQWR
alto da atividade anual d’A Voz do Operário, pelo que deverá realizar-se, em 2022, a 6.ª
edição.

Comemoração do centenário de José Saramago
3URJUDPDUDRORQJRGRDQRFLFORVGHŭOPHVFRQYHUVDVGHEDWHVHOHLWXUDVFROHWLYDVHP
torno da vida e obra do escritor, potenciando esta programação em colaboração com a
)XQGD©¥R-RV«6DUDPDJR

Adriano 80
Organizar iniciativa que homenageie os 80 anos de Adriano Correia de Oliveira com o apoio
do Centro Cívico A.C.O.

Amigo Paredes
5HDOL]DUWHUW¼OLDRQGHVHSURPRYDROLYURHGLWDGRSHODDOWKXPņ$PLJR3DUHGHVŇ

Programação regular de cinema
$SHVDUGHVHUXPREMHWLYRDQWLJRDVXDFRQFUHWL]D©¥RUHJXODUQ¥RWHPVLGRHIHWLYDGDVREUHWXGRGHYLGR¢VH[LJ¬QFLDVW«FQLFDVHFXVWRVGHOLFHQFLDPHQWR1RHQWDQWRFRQVLGHUDQGRTXH
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FRQWLQXDPDIHFKDUVDODVGHFLQHPDQDFLGDGHWRUQDVHSULRULW£ULRSDUD$9R]GR2SHU£ULR
DYDQ©DUGHŭQLWLYDPHQWHQHVWDIUHQWHSRUIRUPDDFROPDWDUXPDUHDOQHFHVVLGDGHFXOWXUDO
GDFLGDGHPDLVFRQFUHWDPHQWHGRVEDLUURVSRSXODUHVJHRJUDŭFDPHQWHGLVWDQWHVGRVJUDQdes centros comerciais que concentram as salas de cinema. Este objetivo deverá ser alcançaGRHPGXDVIUHQWHV IRUPD©¥RGHXPJUXSRGHWUDEDOKRGHVµFLRVTXHSRVVDSURJUDPDUH
UHDOL]DUHVWDVDWLYLGDGHV DFRODERUD©¥RFRPR5R\DO&LQHGRVTXDLVVRPRVSDUFHLURVQXP
projeto já apoiado pelo BipZip.

Roteiro anti-fascista
Considerando o capital histórico d’A Voz do Operário, desenvolver e promover um programa
GHYLVLWDVJXLDGDVSRUXPURWHLURGDUHVLVW¬QFLDDRIDVFLVPRQDFLGDGHGH/LVERD

Noites de Quiz
0DQWHUHLQFUHPHQWDUDSDUFHULDFRPRJUXSR4XL]GR,QWHQGHQWHSDUDDUHDOL]D©¥RGH
sessões no Bar Associativo.

Festival O Jazz tem Voz
5HFHEHUHFRODERUDUQDUHDOL]D©¥RGDWHUFHLUDHGL©¥RGRIHVWLYDOUHDOL]DGRSHODSURGXWRUD
Clave na Mão.

Publicação sobre figuras do sindicalismo n’A Voz do Operário
Nos últimos anos, graças a colaborações externas e ao trabalho desenvolvido na biblioteca,
IRLSRVV¯YHOLGHQWLŭFDULPSRUWDQWHVYXOWRVGRVLQGLFDOLVPRTXHWLYHUDPUHOD©¥RFRPD9R]GR
2SHU£ULR(PERUDWHQKDFRQWLQXDGRGHIRUPDPXLWRUHJXODUDSXEOLFD©¥RQRMRUQDOSUHWHQGHVHUHXQLUHVVHWUDEDOKRHPOLYURGDQGRDVVLPWDPE«PVHJXLPHQWRDRWUDEDOKRHGLWRULDO
que a Voz tem vindo a levar a cabo.

Comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio
Mais uma vez participaremos nas comemorações da zona e da cidade, mobilizando os trabaOKDGRUHVHDVVRFLDGRV1HVWH¤PELWRUHDOL]DUHPRVWDPE«PYLVLWDVJXLDGDVSRUUHVLVWHQWHV
DQWLIDVFLVWDVDR0XVHXGR$OMXEH'HYHUHPRVWDPE«PGHVHQYROYHUXPSURJUDPDTXHVH
insira no quadro do plano de comemorações do 50.º aniversário do 25 Abril.

Efemérides
Levar a cabo debates em torno das seguintes datas:
• Centenário de Agostinho Neto (17 de setembro)
ŋ&HQWHQ£ULRGDIRUPD©¥RGD8566
• Centenário do início da guerra civil irlandesa
• 200 anos da independência do Brasil.
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COMUNICAÇÃO
No ano 2022 o trabalho de comunicação será particularmente marcado pela concretização
GHXPSURMHFWRDSRLDGRSHOD&&'53UHWHQGHVHDEULUQRYDVIUHQWHVGHWUDEDOKRGHFRPXQLcação. Pretende-se igualmente sustentar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nomeDGDPHQWHQRTXHWRFD¢VTXHVW·HVGHSURGX©¥RJU£ŭFD

Podcast
(PUHVXOWDGRGHXPŭQDQFLDPHQWRREWLGRDWUDY«VGHXPSURMHFWRSDUDGHVHQYROYLPHQWR
GLJLWDOGRVµUJ¥RVGHFRPXQLFD©¥RVRFLDO DWULEX¯GRSHOD&&'5 GHVHQYROYHPRVXPSRGFDVW
GHIUHTX¬QFLDTXLQ]HQDO2VHSLVµGLRVWHU¥RFRPRSRQWRGHSDUWLGDHOHPHQWRVGDKLVWµULD
d’A Voz do Operário (eventos, personagens, textos, documentos históricos) para chegar,
HQW¥R¢UHŮH[¥RVREUHTXHVW·HVGDDWXDOLGDGH2IRUPDWRVHU££XGLRFRPUHFXUVRDRXWURV
SURGXWRVGLJLWDLVFRPSOHPHQWDUHVQRPHDGDPHQWHLQIRJUDŭDGLQ¤PLFDY¯GHRHHQWUHYLVWD
$GLIXV¥RGHVWHVFRQWH¼GRVVHU£IHLWDFRPUHFXUVRDXPDSODWDIRUPDGHVWUHDPLQJHHVWHV
serão devidamente adaptados na página do jornal. A concretização deste projeto está depenGHQWHGDPRQWDJHPGHXPHVW¼GLRGHFDSWD©¥RGHVRPLPDJHPHGLIXV¥RHPVWUHDPLQJ

Jornal
0DQWHUDHGL©¥RPHQVDODVDLUDRGLD$SURIXQGDUDGLYHUVLGDGHGHWHPDVHDERUGDJHQV
WRUQDQGRRWUDEDOKRGHUHŮH[¥RGRVWHPDVPDLVFRPSOH[RSRUIRUPDDFRQFUHWL]DURMRUQDO
enquanto instrumento de resistência à comunicação social dominada pelos grupos monopoOLVWDV'LYHUVLŭFDUDLQGDPDLVDFDUWHLUDGHFRODERUDGRUHVGRMRUQDOHDODUJDURVSDUWLFLSDQtes no coletivo executor. Continuar igualmente a espelhar a principal atividade e identidade
GDLQVWLWXL©¥RQRMRUQDOFRQWDQGRFRPDFRODERUD©¥RGHSURŭVVLRQDLVSHGDJµJLFRVHVHPSUH
TXHVHMXVWLŭTXHGRVDOXQRV'DUFRQWLQXLGDGHDRWUDEDOKRGHDODUJDPHQWRGHFRODERUDGRUHV
GRMRUQDORQOLQHFRPDFRQVWLWXL©¥RGHXPJUXSRGHWUDEDOKRYROXQW£ULRSDUDHVWDIUHQWH
3UHFLVDPRVWDPE«PGHOHYDURMRUQDOLPSUHVVRDPDLVV¯WLRVGHVHQKDQGRXPDURWDGH
distribuição.
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Contacto com os sócios
Continuar a usar a newsletter como meio privilegiado de comunicação da atividade regular
d’A Voz do Operário junto dos seus sócios, contemplando aquilo que são as dinâmicas de
outros meios, garantindo uma linguagem coerente com a restante comunicação d’A Voz;
'HYHVHUHIHWLYDGDDPLJUD©¥RGHXPDWHFQRORJLDGHQHZVOHWWHU QHVWHPRPHQWRXVDPRVXP
VLPSOHVVHUYL©RGHPDLO PDLVGHGLFDGDGHIRUPDDSHUPLWLURWLPL]DUHVWHUHFXUVR0DQWHUHPRVLJXDOPHQWHDSUHVHQ©DUHJXODUHRUJDQL]DGDQRIDFHERRN&ULDUJUXSRGHWUDEDOKRSDUD
o trabalho de comunicação digital (em particular nas redes sociais com a abertura de contas
noutras redes, desenvolvendo para tal conteúdo dedicado).

Série de vídeos
O departamento de comunicação deverá, no ano de 2022, dar o seu contributo para o desenYROYLPHQWRLQWHUQRQRPHDGDPHQWHDWUDY«VGHIRUPD©¥RDRVWUDEDOKDGRUHVQD£UHDGD
comunicação, imagem e boas práticas comunicacionais; Deve ser discutido com os próprios
sectores qual pode ser o contributo do departamento no seu trabalho regular.

Comunicação e imagem dos espaços educativos
$FRPSDQKDUDLPSOHPHQWD©¥RGDUHIRUPXOD©¥RM£HODERUDGDGRVLPSUHVVRVHVFRODUHVSURFXrando melhorar o trabalho de acordo com o retorno crítico dos serviços envolvidos; generalizar
WRGRHVVHWUDEDOKRDRVQRYRVHTXLSDPHQWRVRQGHRXWUDVWDUHIDVGHYHU¥RVHUDFRPSDQKDGDV
SHORGHSDUWDPHQWRGHFRPXQLFD©¥RQRPHDGDPHQWHDHODERUD©¥RGHHVWDFLRQ£ULRHVLQDO«WLFD
Disponibilizar, no site d’A Voz, a inscrição online de alunos, desenvolvendo uma solução
LQWHJUDGDFRPDSU£WLFDGRVVHUYL©RVDGPLQLVWUDWLYRVDŭPGHQ¥RFULDUWDUHIDVUHGXQGDQWHV
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PATRIMÓNIO
Projeto do Espaço Educativo da Graça
Tendo os serviços municipais encontrado no respetivo arquivo o projeto de licenciamento do
UHIHULGRHGLŭFDGR$RFXSD©¥RGHORJUDGRXUR«GHVWDIRUPDOHJDOHQ¥RFRQGLFLRQDDVXSHUŷFLHWRWDOGHSDYLPHQWRGRSURMHWRVXEPHWLGR¢&0/HP-XOKRGH3UHY¬VHHP
REWHURGHIHULPHQWRGRSURMHWRGHDUTXLWHWXUDGD6HGHFRQWXGRFRQGLFLRQDGRDRSDUHFHU
positivo da Direção Geral do Património e Cultura, no que diz respeito ao relatório de sondagens arqueológicas entregue nesta entidade em Junho de 2019, o qual continua a aguardar
despacho.
$SµVGHIHULPHQWRGDDUTXLWHWXUDVHU£GDGRLQ¯FLR¢HODERUD©¥RGRVSURMHWRVGHHVSHFLDOLGDGHV

Edifício da Travessa de São Vicente (Garagem) – Graça
2SURMHWRGHDUTXLWHWXUDGRHGLŷFLRGDJDUDJHPIRLGHIHULGRHFRQGLFLRQDGR¢DSUHVHQWD©¥R
dos respetivos projetos de especialidades.
Os serviços municipais concederam-nos uma prorrogação do prazo por mais 6 meses. A
HQWUHJDGDVHVSHFLDOLGDGHVGRHGLŷFLRGDJDUDJHPGHYHWHUOXJDUDW«
2GHIHULPHQWRGDDUTXLWHWXUDHVW£LJXDOPHQWHFRQGLFLRQDGRDRSDUHFHUSRVLWLYRGD'LUH©¥R
Geral do Património e Cultura, no que diz respeito ao relatório de sondagens arqueológicas
entregue nesta entidade em Junho de 2019, o qual continua a aguardar despacho.

Salão de Festas – Edifício Sede
$VREUDVGHEHQHŭFLD©¥RGR6DO¥RGH)HVWDVHQFRQWUDPVHLQWHJUDOPHQWHGHSHQGHQWHVGD
DSURYD©¥RGRSURMHWRGRHGLŷFLRVHGHRTXDOFRQWLQXDHPDSUHFLD©¥RQD&0/FRPRIRL
UHIHULGRDQWHULRUPHQWH
$W«DRPRPHQWRQ¥RIRLPDUFDGDDQHFHVV£ULDYLVWRULDSHOR,*$&SUHYHQGRVHTXHDFRQWH©D
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no início de 2022. O parecer positivo da vistoria vai permitir obter a licença de utilização do
Salão de Festas enquanto sala de espetáculos.

Balneário Público – Edifício Sede
2SURMHWRGHUHQRYD©¥RHDPSOLD©¥RGR%DOQH£ULR3¼EOLFR«SDUWHLQWHJUDQWHGRSURMHWRGH
DUTXLWHWXUDGRHGLŷFLR6HGH7DOFRPRDFRQWHFHFRPR6DO¥RGH)HVWDVDVVXDVREUDVHQFRQtram-se dependentes da aprovação do projeto pela Câmara Municipal de Lisboa.
O avançado estado de degradação do balneário público, e em especial da sua cobertura,
obriga anualmente a trabalhos de conservação e manutenção para que o espaço possa
continuar a ser utilizado, ainda que muito condicionado.

Imóvel da Rua do Vale de Santo António 233
3UHY¬VHHPDWXDOL]DURHVWXGRSU«YLRH[LVWHQWHSDUDRLPµYHOGD5XDGR9DOHGH6DQWR
António.

Segurança contra riscos de incêndio do edifício Sede
(PY¥RVHUUHDOL]DGDVIRUPD©·HVVREUHH[WLQ©¥RPDQXDOGHLQF¬QGLRVHYDFXD©¥RH
sobre suporte básico de vida pediátrico para os trabalhadores da Sede, ligados à área escoODUTXHQ¥RIUHTXHQWDUDPHVWDVIRUPD©·HVHP-XQKRGH
$SµVHVWDVIRUPD©·HVVHU£SRVV¯YHOUHDOL]DUXPPLQLVLPXODFURQDFUHFKHGD6HGHDŭPGH
HQVDLDUDUHWLUDGDGRVEHE«VGRVHJXQGRDQGDUSHODVHVFDGDV$SµVHVWHHQVDLRD*OREDO
6HJXUDQ©DYDLDYDQ©DUFRPRSHGLGRGHVLPXODFURRŭFLDOMXQWRGD$1(3&HFRPDSDUWLFLpação do corpo de bombeiros e da PSP. O simulacro será em data surpresa para a esmagadoUDPDLRULDGRVWUDEDOKDGRUHVGDVHGHDŭPGHRWRUQDURPDLVUHDOSRVV¯YHO
$SµVHVWDIDVHHFRQIRUPHRUHODWµULRHVWDUHPRVHPFRQGL©·HVGHSHGLUDFHUWLŭFD©¥RGD
segurança contra incêndios à ANEPC.

Remodelação do Ginásio da Sede
)RLVXEPHWLGRHP2XWXEURGHXPDFDQGLGDWXUDDŭQDQFLDPHQWR¢&0/FRPYLVWD¢
remodelação do ginásio grande. O projeto submetido e que se prevê realizar as obras em
SUHY¬Q¥RVµDFRQVHUYD©¥RGDVSDUHGHVHFREHUWXUDH[LVWHQWHFRPRWDPE«PDFRQVWUX©¥RGHEDOQH£ULRVDVXEVWLWXL©¥RFRPSOHWDGDLQVWDOD©¥RHO«WULFDGRJLQ£VLRDVVLPFRPR
a substituição da totalidade da caixilharia.

Escola da Ajuda
$(VFRODGD$MXGDIXQFLRQDQXPHGLŷFLRFRPGLYHUVDVSDWRORJLDVHVWUXWXUDLVLGHQWLŭFDGDV
$GHJUDGD©¥RGRVHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVSRUIDOWDGHFRQVHUYD©¥RSRUSDUWHGRSURSULHW£ULR
«YLV¯YHOHFRPSURPHWHRIXQFLRQDPHQWRQRUPDOGRHTXLSDPHQWR
6¥RQHFHVV£ULDVREUDVGHIXQGRSDUDUHYHUWHUDVLWXD©¥RDWXDODVTXDLVHVW¥RLQWHLUDPHQWH
GHSHQGHQWHVGR0LQLVW«ULRGDV)LQDQ©DV&0/
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Imóvel de Vale de Melhaços
2LPµYHO«FRPSRVWRSRUIRJRV8PGHOHVHQFRQWUDVHDUUHQGDGR3UHY¬VHDUHPRGHOD©¥R
GRVLQWHULRUHVGRIRJRGHYROXWRQDSHUVSHWLYDGHRFRORFDUQRPHUFDGRGHDUUHQGDPHQWR

Plano de Conservação e Manutenção do Edifício Sede
ŋ,PSHUPHDELOL]D©¥RGDFREHUWXUDGREDOQH£ULRS¼EOLFRHGRHVSD©RGDPDQXWHQ©¥R
ŋ$GHJUDGD©¥RGRHVSD©RGREDOQH£ULRS¼EOLFRGHYHVHHPJUDQGHSDUWHDRIDFWRGH
chover no seu interior, apodrecendo a estrutura da cobertura. As paredes e pilares
DSUHVHQWDPUHERFRVDSRGUHFLGRVHHPDOJXQVFDVRVDDUPD©¥RGHIHUURHQFRQWUDVH¢
YLVWDHR[LGDGD2SULPHLURSDVVRSDVVDSHODLPSHUPHDELOL]D©¥RGDFREHUWXUDDŭPGH
WUDYDUDVLQŭOWUD©·HV
ŋ&RQWLQXD©¥RGDHOHWULŭFD©¥RGRSDYLOK¥R(PIDOWDHVW£DPRQWDJHPGRVTXDGURV
HO«WULFRVGR|H|DQGDUHV
• Montagem de quadro de proteção no monta-cargas com vista à proteção dos seus
utilizadores;
ŋ(OHWULŭFD©¥RGDODYDQGDULD MXQWRDRUHIHLWµULR H£UHDDGMDFHQWH$LQVWDOD©¥RHO«WULFD
existente não apresenta os níveis mínimos de segurança;
ŋ5HSDUD©¥RGDVU«JXDVGHVRDOKRQR|H|DQGDUHV
ŋ5HSDUD©¥RGDFDL[LOKDULDPHW£OLFDGDVMDQHODVGDHVFDGDULDQR¼OWLPRSDWDPDUGH
acesso ao Salão de Festas.
ŋ5HSDUD©¥RHUHVSHWLYDSLQWXUDGDVJXDUQL©·HVGHPDGHLUDGDHVFDGDULDSDWDPDUHVH
£WULRV DGXHODVURGDS«VODPEULVHWF QDPHVPDOLQKDGDVSLQWXUDVTXHIRUDPUHDOL]Ddas na escadaria.
ŋ2EUDVGHEHQHŭFLD©¥RGRVGDVSDUHGHVH[WHULRUHVGRņWRUUH¥RŇMXQWRDRHOHYDGRU
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ASSOCIATIVISMO
Esperamos que 2022 seja um ano de plena retoma das atividades culturais, desportivas e
DVVRFLDWLYDVVHPRVHIHLWRVGDSDQGHPLD&RYLGTXHWHPSHUWXUEDGRRGHVHQYROYLPHQWR
GHVWDHGRXWUDVIUHQWHVGHWUDEDOKR
1DV£UHDVGHFRQY¯YLRFRQWDPRVLQWHJUDUQRSODQRGDVIHVWDVGH/LVERDRQRVVRDUUDLDO
SRSXODUEHPFRPRDSDUWLFLSD©¥RGDVFULDQ©DVFRPDRUJDQL]D©¥RGD0DUFKD,QIDQWLO
Contamos retomar a iniciativa de entrega dos cartões de associados aqueles que completam
RXDQRVGHVµFLRVGń$9R]GR2SHU£ULRFRPRIRUPDGHRVDSUR[LPDUGDVXD,QVWLWXLção.
9ROWDUHPRVDRUJDQL]DUDIHVWDDQXDOGRDVVRFLDWLYLVPRRQGHVHU¥RHIHWXDGDVGHPRQVWUD©·HV
GRWUDEDOKRGHVSRUWLYRHFXOWXUDOTXH«GHVHQYROYLGR
Quanto aos nossos espaços e organização de eventos, continuaremos a sua divulgação
DWUDY«VGDVUHGHVVRFLDLVHQRFRQWDWRGLUHWR$UHDOL]D©¥RFRPSDUWLFLSD©¥RGLUHWDRXQD
FHG¬QFLDGDVLQVWDOD©·HVHFRQIH©¥RSDUDDUHDOL]D©¥RGHFRQJUHVVRVUHXQL·HVFROµTXLRVH
espetáculos, com serviço de catering interno e externo, sempre acautelando os condicionalismos que a cada momento sejam determinados pela Direção Geral de Saúde.
3DUDDO«PGDDSRVWDGRFUHVFLPHQWRGD£UHDGRVHYHQWRVVDOLHQWHVHRGHIRUQHFLPHQWRNLWV
GHDOLPHQWD©¥RYHUWHQWHTXHWHYHLQ¯FLRHPHTXHFRQWDDWXDOPHQWHFRPXPDP«GLD
GL£ULDGHLQFOXLQGRŭQVGHVHPDQDHIHULDGRVHQYROYHQGRY£ULDV-XQWDVGH)UHJXHVLD
TXHW¬PSURWRFRORFRPD&¤PDUD0XQLFLSDOGH/LVERDHFRPDQRVVD,QVWLWXL©¥RVLWXD©¥R
que se espera manter em 2022, servindo assim população carenciada da área de Lisboa.
Para darmos resposta a esta grande procura dos nossos serviços, manteremos o protocolo
com a Caixa Económica Operária, com vista à utilização do seu espaço.
3RUIRUPDDSURVVHJXLURVHVIRU©RVGDPHOKRULDGDTXDOLGDGHGRVHUYL©RFRQWLQXDUHPRVR
LQYHVWLPHQWRQDVLQVWDOD©·HVHHTXLSDPHQWRVHDSRVWDUHPRVQDIRUPD©¥RGDVSHVVRDVTXH
constituem esta equipa.
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CONTABILIDADE/TESOURARIA/COMPRAS
Nesta área, são objetivos para 2022:
• Prosseguir com a contabilidade organizada em tempo útil para um apuramento de
UHVXOWDGRVPHQVDLVGHIRUPDDIRUQHFHUHOHPHQWRVSDUDXPD*HVW¥RULJRURVDGHWRGD
a atividade da Voz do Operário.
ŋ,QWHQVLŭFDUDGLYXOJD©¥RGDPRGDOLGDGHGHSDJDPHQWRGDVPHQVDOLGDGHVSRUG«ELWR
GLUHWRGHIRUPDDDJLOL]DURVSURFHGLPHQWRVHFRQIHU¬QFLDVGRSDJDPHQWRGDVPHQVDlidades.
ŋ5HVSRQGHUDRDFU«VFLPRGHUHTXLVL©·HVGHFRPSUDVWDQWRHPTXDQWLGDGHFRPRHP
diversidade, devido ao aumento da atividade social no âmbito de protocolos estabelecidos com a CML, para dar resposta a estas necessidades trabalhamos cada vez mais,
com a parceria estabelecida com uma Central de Compras que queremos continuar a
RWLPL]DUHPUHFXUVRVHVROX©·HVSRUHODIRUQHFLGRVSDUDXPDUHVSRVWDU£SLGDHHŭFD]

ÁREA ADMINISTRATIVA
0DQWHQGRRREMHWLYRGHUHIRU©DUDIRUPD©¥RSURŭVVLRQDOGRVWUDEDOKDGRUHVGD£UHDDGPLQLVWUDWLYDVHU¥RHQJOREDGRVHPQRYDVD©·HVGHIRUPD©¥RTXHSHUPLWDPFRQWLQXDUDPHOKRUDU
as suas competências.
5HIRU©DVHRLQWXLWRGHGDUDRHVSD©RGDVHFUHWDULDXPDLPDJHPPDLVDJUDG£YHOHIXQFLRQDO
PHOKRUDQGRRVHXDVSHWRŷVLFRFRQVLGHUDQGRTXH«RHVSD©RDTXHWRGRVRVXWHQWHVDFHGHP
Na relação com os sócios, pretende-se melhorar processos de registo, atualização e contacto,
utilizando os meios atualmente disponíveis.
5HODWLYDPHQWH¢IURWDFXPSULQGRRVSUHFHLWRVOHJDLVUHODWLYRVDRWHPSROLPLWHGHYLDWXUDV
para transporte de crianças, vamos proceder à substituição de viaturas de transporte de
passageiros
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EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
&RPRGHVFULWRQR3ODQRSUHYHPRVSDUDXPUHIRU©RGDDWLYLGDGHFRPDVUHFHLWDVD
DWLQJLUDYHUEDGHŒPLOK·HVFRPSHQVDQGRDVVLPRQDWXUDODFU«VFLPRGRVFXVWRVH
permitindo apresentar um resultado ligeiramente positivo de € 5 mil.
3DUDVHDWLQJLUHVWHGHV¯JQLRVHU£QHFHVV£ULRSURVVHJXLURLPSRUWDQWHHVIRU©RGHWRGDD
estrutura, de modo a que A Voz do Operário consolide os trilhos de sustentabilidade que
YHPSHUFRUUHQGRWDQWRDWUDY«VGDUDFLRQDOL]D©¥RGHPHLRVFRPRQRLQFUHPHQWRHGLYHUVLŭcação da atividade desenvolvida.
$QRVVD,QVWLWXL©¥RSUHVWDXPLQHVWLP£YHOVHUYL©RS¼EOLFR¢FRPXQLGDGHGHYLGDPHQWH
FRQWUDWXDOL]DGRFRPDVGLIHUHQWHVHQWLGDGHVHVWDQGRDSURVVHFX©¥RGDQRVVDDWLYLGDGHHGXFDtiva e social dependente do cumprimento dos apoios por parte das instituições públicas.
Com um orçamento de € 5,9 milhões, cerca de 230 trabalhadores e 1250 utentes, A Voz do
2SHU£ULRUHIRU©DRVHXHVWDWXWRGHJUDQGHLQVWLWXL©¥RGRVHFWRUVRFLDO
O caminho de sustentabilidade que temos vindo a percorrer apresenta um horizonte com
algumas ameaças pelo impacto da envolvente em que nos inserimos, designadamente com o
DFU«VFLPRGRVSUH©RVGDHQHUJLDHRXWUDVPDW«ULDVHSURGXWRVEHPFRPRSHODJUDQGH
GHSHQG¬QFLDGRDSRLRGDVHQWLGDGHVRŭFLDLV7XGRIDUHPRVSDUDXOWUDSDVVDUHVVHVHVFROKRV
YLQFDQGRDQHFHVVLGDGHGRUHIRU©RGHVVHVMXVWRVDSRLRVFRPDFHUWH]DGRFUHVFHQWHUHFRQKHcimento do papel d’A Voz do Operário, em prol dos seus sócios e da comunidade.
A Direção
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NOTAS

JUSTIFICATIVAS

(Anexo ao Orçamento para 2022)

Gastos

1. Gasto previsto do acompanhamento das reIeições Iornecidas, aos utentes e pessoal da Sociedade de ,nstrução e Beneŭcência A Voz do Operário (V.O.)

2. Gasto previsto para Trabalhos especializados.
3. Gasto previsto para consumo de água, eletricidade, gás, combustíveis e outros Ůuidos.
4. Gasto previsto para outras despesas, tais como:
• Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.
• Comunicação (correios e teleIRnes).
• Seguros (não pessoal).
• Conservação e reparação de equipamentos e veículos.
• Conservação e reparação de pr«dios (bens patrimoniais de utilização).
5. Gasto previsto com a massa salarial ŭxa (vencimentos, subsídios de I«rias, subsídios de
natal e diuturnidades).

6. Gasto previsto para encargos patronais sobre a massa salarial (T.S.8.).
7. Gasto previsto para pagamento de seguros de acidentes de trabalho e doenças proŭssionais.
8. Gasto previsto com remunerações adicionais.
9. Gastos em depreciações e amortizações de ativos ŭxos tangíveis, relativos a bens que integram o património da V.O.

10. Provisão para ,mparidades.
11. Gasto previsto, em comparticipações de utentes e sócios e em iniciativas promovidas pela
V.O.
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Rendimentos e Ganhos

1. Previsões de r«dito provenientes de, matriculas e mensalidades da Sociedade de ,nstrução e
Beneŭcência A Voz do Operário (V.O.).
2. Previsão de r«dito proveniente de outras atividades disponíveis para utentes e sócios.
3 5«dito previsto reIerente ao pagamento de quotização de sócios.
4. 5«dito previsto do subsídio do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa para as valências creche, pr«-escolar, ATL, apoio domiciliário, centro de convívio e Cantina Social.
5. 5«dito previsto do subsídio do Minist«rio da Educação para as valências 1º ciclo e 2º ciclo.
6. 5«GLWRSUHYLVWRGRVDSRLRVGD&¤PDUD0XQLFLSDOGH/LVERD¢VDWLYLGDGHVGHVHUYL©RGHUHIHL©·HV
HRXWUDVEHPFRPRGLYHUVRVDSRLRVGH-XQWDVGH)UHJXHVLDDLQLFLDWLYDVGD,QVWLWXL©¥R
7. 5«dito previsto do incentivo do ,nstituto de Emprego e Formação Proŭssional à colocação
em atividade de desempregados.
8. 5«dito previsto de donativos em esS«cie e numerário.
9. 5«dito de rendimentos do património imobiliário da V.O.
10. 5«dito previsto de rendimentos provenientes de iniciativas promovidas pela V.O.
11. 5«dito previsto reIerente aos juros de depósitos bancários.
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