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INTRODUÇÃO

Atravessamos hoje tempos de grande incerteza, devido à pandemia Covid19, cujos impac-
tos na atividade d’A Voz do Operário não são fáceis de estimar, mas admitimos que se 
mantenha a situação atual, com a grande maioria das atividades a decorrerem presencial-
mente, pese alguns aspetos que continuam afetados pelas restrições vigentes, designada-
mente no que toca às atividades associativas, que contudo esperamos que no decorrer de 
2021 venham progressivamente a retomar a normalidade.

Mesmo assim, apresentamos aos sócios uma proposta de Plano de Atividades e Orçamento 

-
ções nunca antes experimentadas. A natural redução da atividade nalguns casos, foi com-
pensada pelo acréscimo de outras, designadamente na área social, estimando-se que o 
volume de receitas atinja em 2020 o montante de 5,2 milhões de euros.

-

Como referido, estimamos para 2021 um reforço da atividade, cujos proveitos gerados, 
possam compensar o natural acréscimo nos custos e permitam apresentar um resultado 
igualmente um pouco acima de zero.

O Plano de Atividades e Orçamento para 2021 prossegue a linha de rigor que vem sendo 
-

associativo.

-
lizar, com a nossa marcha infantil e os nossos arraiais populares.

2021 a 5.ª Gala de Fado d’A Voz do Operário.

O sucesso de toda esta atividade será tanto maior, quantos mais sócios e amigos consiga-
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EDUCAÇÃO

projeto pedagógico para salvaguardar a aprendizagem dialogada que o carateriza. 

-
tante monitorização do projeto educativo da instituição.

Como no plano anual anterior, destacam-se quatro pontos: a perspetiva sociocultural -
lho pedagógico, os processos e instrumentos a serem seguidos e desenvolvidos pelos docentes, a 
interação entre cada comunidade escolar e a comunidade educativa de que essas  comunidades 
escolares fazem parte e o de todo o pessoal docente e não docente 
com tarefas pedagógicas.

Perspetiva sociocultural
O projeto educativo que agrega todos os espaços educativos d’A Voz do Operário assenta no 
paradigma educativo da comunicação, que carateriza, na educação formal, as opções pedagó-
gicas que envolvem as crianças e os adultos como co-construtores dos seus projetos de apren-
dizagem. 

-

necessários para a sua ação. 

iniciado e para o próximo ano civil, a atenção a ter com o reforço das questões de diferencia-
-

tos da instituição e a organização e a manutenção de acantonamentos e acampamentos de 
cariz educativo e de sustento ao desenvolvimento curricular.

Processos e instrumentos

continua a acompanhar o Conselho de Escolas no que se refere às grandes linhas nele traçado. 

• Promover a criação de dinâmicas e procedimentos que potenciem o envolvimento 

acrescentem-se ao que já estava contemplado:

• Adequação continuada dos procedimentos e rotinas em resposta às necessidades 
-

zados no Projeto Educativo d’A Voz do Operário.

Comunidade Escolar e Comunidade educativa
É uma preocupação constante da direção de assegurar uma correta relação entre a comunida-
de escolar e a comunidade educativa alargada. Esta relação tem em determinados aspetos um
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adireção acompanha com particular atenção o Conselho de Escolas para:

•  Aprofundamento da utilização das plataformas digitais de comunicação com as 

•  Manutenção do envolvimento com a comunidade através do envolvimento e parti-

•  Manutenção e criação de parcerias com a comunidade local, instituições de ensino 

Desenvolvimento profissional

-
ção:

• O desenvolvimento de ações de formação e capacitação dirigidas ao pessoal não 

Manutenção de equipamentos
A direção continua a manter os contactos necessários com outras entidades em prol da manu-
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AÇÃO SOCIAL

O contexto em que se inicia o ano de 2021 acarreta um legado socialmente pesado, marcado 

-

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

-

de acordo com as orientações das entidades competentes.
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compras e pagamento de serviços, entre mais – sempre que a necessidade seja 

festivos.

• Aprofundamento da articulação com outras entidades, instituições e serviços, de 

a ajudas técnicas até à oportunidade de participação na vida social e cultural da 
comunidade.

Centro de Convívio

acordo com as orientações das entidades competentes.

• Promoção de oportunidades de participação e envolvimento na vida associativa d’A 
Voz do Operário, através de atividades que fomentem as relações interpessoais e o 

• Promoção do desenvolvimento cognitivo, de concentração e memória.

• Promoção da igualdade de oportunidades e participação social.

• Aprofundamento da intervenção intergeracional, particularmente em articulação 
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com a Escola da Graça d’A Voz do Operário.

• Continuação e desenvolvimento das parcerias/articulações com outras entida-

Lisboa+55 – Programa de Atividade Física e Saúde
-
-

com as diversas entidades parceiras, designadamente: 

• Consultas de nutrição e respetivo acompanhamento.

-

Cabeleireiro Social

Operário.

para o reforço da sua autoestima e qualidade de vida.

alargamento do número de utentes.
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CULTURA

-

A Voz do Operário terá de continuar a desenvolver esta área criativamente, em termos de 
programação e meios, por forma a cumprir a sua missão cultural e recreativa, junto dos asso-

-

Biblioteca
-
-
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 e arquivos.

5.ª Gala de Fado d’A Voz do Operário

edição.

Programação regular de cinema 
-

do devido aos exigentes meios técnicos e custos de licenciamento. No entanto, considerando 
que continuam a fechar salas de cinema na cidade, torna-se prioritário para A Voz do Operá-

centros comerciais que concentram as salas de cinema.

Roteiro A Voz do Operário
-

120 anos do nascimento de Bento Jesus Caraça

60 anos da fuga de Caxias
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Festival O Jazz tem Voz
Considerando o sucesso da primeira edição do festival de jazz, realizado em parceria com a 

deste estilo musical, encetar esforços para prosseguir a concretização deste evento.

Comemoração do 138º aniversário d’A Voz do Operário

Operário, designadamente a realização do tradicional jantar e sessão solene com homenagem 

Comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio
-
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COMUNICAÇÃO

Jornal
• Manter, como tem sido prática nos últimos anos, a edição com regularidade 

mensal, a sair ao dia 1. 

dos temas mais complexo, por forma a concretizar o jornal enquanto instrumento 

-
pantes no coletivo executor. 

• Continuar igualmente a espelhar a principal atividade e identidade da instituição 

-
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Notícias d’A Voz
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 

Série de vídeos
-

lhar a diversidade de realidades presentes na nossa instituição.

Redes sociais
-

gram e Whatsapp.
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PATRIMÓNIO

Prédio Agostinho Carvalho 

Prédio Vale de Santo António 

processo de licenciamento.

Projeto do Espaço Educativo da Graça

licenciar o projeto da sede, condicionado a alterações de fundo que pressupõem por si grandes 
-

que ao encontro do que nos é exigido. 
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Balneário Público – Edifício Sede

Salão de Festas – Edifício Sede
-

Edifício da Travessa de São Vicente (Garagem) – Graça

primeiro trimestre de 2021.

Prédio Vale de Milhaços

Outros ativos
Efetuar levantamento de necessidades dos restantes ativos para futura análise:

• Terreno na Marinha Grande
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ASSOCIATIVISMO

A atividade associativa foi particularmente afetada pela situação de pandemia que atravessa-
mos. Mesmo assim, prevemos que tal se possa atenuar em 2021 e sejam desenvolvidas ativi-
dades, aproximando e envolvendo os associados nas iniciativas que levaremos a efeito.

realização do tradicional jantar e sessão solene.
Propomo-nos retomar a organização da festa anual do Associativismo, onde serão apresenta-
das as diversas atividades associativas.
Pretendemos voltar a dar vida à sala associativa.

-

em torneios e encontros amigáveis.
Manteremos o nosso apoio e empenho no desenvolvimento do Movimento Associativo Popu-

-

Quanto aos nossos espaços e organização de eventos, apostamos na sua divulgação, através 
-

ção de congressos, reuniões, colóquios e espetáculos, com serviço de catering interno e 
externo, sempre acautelando os condicionalismos que a cada momento sejam determinados 
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CONTABILIDADE/TESOURARIA/COMPRAS

-
tindo-se assim fornecer os necessários elementos para uma Gestão rigorosa de toda a ativi-
dade d’A Voz do Operário.

-
to das mensalidades.

queremos continuar a privilegiar, otimizando igualmente uma capacidade de resposta 

relação de preço/qualidade e rapidez de entrega.

ÁREA ADMINISTRATIVA

-

Na relação com os sócios, pretende-se melhorar processos de registo, atualização e contacto, 
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EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Mesmo com os condicionalismos atuais, projetamos para 2021 um reforço da atividade, com 

da atividade desenvolvida.

contratualizado com as diferentes entidades, estando a prossecução da nossa atividade 
-

cas.

utentes, A Voz do Operário reforça o seu estatuto de grande instituição do sector social.

algumas ameaças pelo impacto da envolvente em que nos inserimos, designadamente pela 

vincando a necessidade do reforço desses justos apoios, com a certeza do crescente reconhe-
cimento do papel d’A Voz do Operário, em prol dos seus sócios e da comunidade.

 

 A Direção



18

Soc. Instrução e Beneficência  A Voz do Operário

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2021

Código VALORES

das GASTOS (em euros)

Contas

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas
614    Materiais de consumo 
6144    Outros                                      000,0                         

62 Fornecimentos e serviços externos
621    Exploração de refeitórios                                     1 520.000

000.0932sodazilaicepse sohlabarT   226
624    Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos  3 150.000
  (*)    Outros fornecimentos e serviços externos             4 440.000 1.500.000

63 Gastos com o pessoal
6311    Remunerações certas                                    5 2.970.000
635    Encargos sobre remunerações                        6 660.000
636    Seguros                                                            7 45.000
638    Outros gastos com pessoal                              8 38.000 3.713.000

64 Gastos de depreciação e amortização 9 50.000 50.000

000.05000.0501edadirapmi rop sadreP56

000.02000.0211sadrep e sotsag sortuO86

69 Gastos e perdas de financiamento
0 0

TOTAL DE GASTOS 5.333.000
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Soc. Instrução e Beneficência  A Voz do Operário

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: 2021

Código VALORES

das RENDIMENTOS (em euros)

Contas

71 Vendas

72 Prestações de serviços
7211    Matrículas e mensalidades                                  1 1.870.000
7213    Outras 2 300.000
722    Quotas 3 50.000 2.220.000

75 Subsídios, doações e legados à exploração
751    Subsídios do Estado e outros entes públicos

   ISS 4 2.000.000
   M.Educação 5 140.000
   Autarquias 6 450.000

000.587ssiforP .çamroF .gerpmE.tsI   
753    Donativos 8 90.000 2.765.000

78 Outros rendimentos e ganhos
787    Rendimentos e ganhos em activos não financeiros
7873    Rendas 9 25.000

000.053000.52301sohnag e sotnemidner sortuO   8787

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares
791    Juros 11

5.000 5.000,00

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS 5.340.000

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 7.000

(*)  62-(623+625+626)



N O T A S    J U S T I F I C A T I V A S
Anexo ao Orçamento para 2021)

Gastos

-

4. Gasto previsto para outras despesas, tais como:

-

gram o património da V.O.

11. Gasto previsto, em comparticipações de utentes e sócios e em iniciativas promovidas pela 

V.O.
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Rendimentos e Ganhos

-

em atividade de desempregados.
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