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Relatório de Atividades & Contas - Ano 2011 
 
 
A ADRIMAG, Associação de Desenvolvimento Rural das Serras de Montemuro, Arada e 

Gralheira, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, regulamentada por estatutos. 

Foi constituída a 27 de Agosto de 1991 e tem a sua sede na vila de Arouca, na Praça Brandão 

Vasconcelos. 

A ADRIMAG tem uma zona de intervenção que abrange todas as freguesias pertencentes a 7 

concelhos: 

 Arouca 

 Castelo de Paiva 

 Castro Daire 

 Cinfães 

 São Pedro do Sul 

 Sever do Vouga 

 Vale de Cambra 

 
 
A ADRIMAG, enquanto entidade promotora do desenvolvimento rural das “Serras de Montemuro 

Arada e Gralheira”, tem vindo a implementar um conjunto de projetos e programas comunitários e 

nacionais, no sentido de responder aos desafios e objetivos estratégicos delineados para o 

território, nomeadamente: 

- Melhorar a qualidade de vida da população; 

- Valorizar e diversificar a atividade económica local; 

- Elevar os níveis de formação e qualificação da população; 

- Estimular o empreendedorismo e a empregabilidade; 

- Conservar e valorizar o meio ambiente, 

 

A metodologia de intervenção da ADRIMAG, assenta em princípios de proximidade, de 

abordagem territorial, de experimentação, de inovação e principalmente num processo de 

definição de políticas locais em parceria com atores locais. É sabido que num processo de 

desenvolvimento local, as pessoas são chave fundamental, e é com elas e para elas que a 

ADRIMAG encontra a sua razão de ser e continua a desenvolver os seus programas, projetos e 

atividades.  

 

A ADRIMAG, enquanto associada da Minha Terra - Federação Portuguesa 

das Associações de Desenvolvimento Local, tem participado ativamente nos 

seus órgãos sociais. Presidiu à Direção de 2007 até Maio de 2010 o que 
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conferiu um acréscimo de responsabilidade ao nível institucional e técnico, aumentou a 

notoriedade nacional e internacional da ADRIMAG, por via de uma participação ativa na definição 

e acompanhamento das políticas Nacionais e Europeias do Desenvolvimento Rural em 

colaboração direta com o Gabinete de Planeamento das Politicas do Ministério da Agricultura, 

Desenvolvimento Rural e Pescas. A partir de Maio de 2010 a ADRIMAG passou a Presidir à 

Assembleia Geral da Federação Minha Terra. 

 

A ADRIMAG exerce o cargo de Tesoureiro na 

Direção na Associação Geoparque Arouca – 

AGA, desde Junho de 2008. O Geoparque é um 

território integrante do território de intervenção da 

ADRIMAG, foi reconhecido em Abril de 2009 pelas redes europeia e global de Geoparques sob os 

auspícios da UNESCO. Neste território praticam-se ações de geoconservação, educação 

ambiental e promoção do turismo com o objetivo do desenvolvimento sustentável. São várias as 

iniciativas desenvolvidas em parceria, workshops, visitas educativas, cientificas, turísticas, bem 

como o desenvolvimento de projeto de cooperação. 

 

Em Julho de 2011, a ADRIMAG foi auditada pela SGS no âmbito da norma ISO 

9001, mantendo a ADRIMAG a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, 

tendo sido efetuada a extensão para a dependência localizada na Zona Industrial 

da Mata, onde parte da equipa técnica desenvolverá as suas funções. Da referida 

auditoria passa-se a citar a sua conclusão: “O sistema de gestão: está, 

globalmente, concebido, implementado e mantido de acordo com os requisitos 

da(s) norma(s) de referência; e demonstra aptidão para, de uma forma consistente, cumprir os 

requisitos aplicáveis, e atingir os objetivos e realizar a(s) política(s) da Organização..” Continuando 

desta forma a dar continuidade ao trabalho assente na política de qualidade. 

 

A “PRO ADRIMAG, Unipessoal Lda”, em 2011 efetuou atos comerciais que ascendem a 3.549,70 

euros, sendo do interesse e política desta o aumento da expansão comercial no mercado Nacional 

e Internacional e consequente aumento do Volume de Negócios. 

 

Em 2011 a empresa “Paiva Santos – Sociedade de Construções, Lda” deu por concluída a 

construção do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural. 

No dia 22 de Setembro de 2011 a Profª Doutora Assunção Cristas, Ministra da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, esteve de visita a Arouca para presidir à 

inauguração do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local, da ADRIMAG e à inauguração de 

mais uma edição da Feira das Colheitas. A Doutora Gabriela Ventura, Gestora do PRODER, e o 
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Eng.º Artur Neves, Presidente da Câmara Municipal de Arouca e da Direção da ADRIMAG 

acompanharam a Ministra no quadro de honra desta cerimónia. 

A bênção das novas instalações por parte do Sr. Pe. Vilar antecedeu a intervenção de Artur 

Neves, que fez um breve enquadramento do percurso da ADRIMAG, aludindo à comemoração do 

seu 20º aniversário, ao mérito dos associados fundadores e ao trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido em prol da região, por associados, direção e equipa técnica.  

A Profª Doutora Assunção Cristas congratulou a ADRIMAG pelo serviço que tem vindo a prestar à 

região, desde a sua constituição, em 1991, e realizou um breve apontamento sobre a atual 

situação do PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente - e concretamente 

sobre os projetos que estão a ser desenvolvidos no âmbito do sub-programa 3 - Dinamização das 

Zonas Rurais/Abordagem LEADER. Registou o seu apreço pelas entidades locais, gestoras deste 

sub-programa, salientando a importância do mesmo no sentido do aproveitamento e valorização 

de recursos locais e do incremento da economia nacional.  

A cerimónia incluiu um momento de homenagem aos associados fundadores ao qual se seguiu 

um breve momento musical com os “Parabéns à ADRIMAG”, oferecido por Isabel Silvestre, amiga 

de longa data de muitos dos presentes. O encerramento da cerimónia foi marcado pela animação 

e pelo convívio entre todos. 
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Figura 1 a 7 – Cerimónia de Inauguração do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural 
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PARTE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

I - GESTÃO LEADER 

 

A Abordagem LEADER é o modelo de Desenvolvimento Local/Rural 

que foi adotado a nível europeu para a execução dos EIXOS III e IV do 

PRODER.  

Trata-se de um modelo de financiamento que privilegia a diversificação 

das atividades económicas em meio rural, aplicável nos territórios classificados como rurais. 

A diversificação pressupõe o desenvolvimento integrado, ou seja, nele devem participar todos os 

agentes económicos e nele têm enquadramento, todos os sectores de atividade, tendo como 

objetivos, a melhoria da qualidade de vida, a criação de postos de trabalho e o valor acrescentado 

às atividades tradicionalmente desenvolvidas em meio rural. 

 

A abordagem LEADER na ADRIMAG abrange a seguinte área: 

Arouca: todas as freguesias 

Castelo de Paiva: todas as freguesias 

Castro Daire: todas as freguesias 

Cinfães: freguesias de Alhões, Bustelo, Ferreiros de Tendais, Fornelos, 

Gralheira, Nespereira, Ramires, Tendais e Travanca; 

S. Pedro do Sul: Candal, Carvalhais, Covas do Rio, Manhouce, Santa 

Cruz da Trapa; São Martinho das Moitas e Sul; 

Sever do Vouga: todas as freguesias; 

Vale de Cambra: todas as freguesias 

 

 

a)SUB-PROGRAMA III DO PRODER 
 
Medida 3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego e 3.2 – Melhoria da 
Qualidade de Vida 
 
O ano de 2010 envolveu várias atividades, entre as quais se destacam as seguintes: 

- Divulgação das medidas 31 e 32 do PRODER; 

- Reuniões com potenciais promotores; 

- Reuniões com autoridade de gestão e secretariado técnico; 
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A 03 de Junho de 2011 decorreu a reunião do Órgão de Gestão, da qual se deliberou a aprovação 

de 35 Pedidos de Apoio referentes ao 2º aviso de abertura do PRODER. 

Durante o último quadrimestre de 2011 foram contratualizados com o IFAP os 33 projetos 

aprovados no 2º concurso do PRODER.  

Durante o ano de 2011 foram efetuados, analisados e pagos pelo IFAP 66 Pedidos de 

Pagamento, 42 referentes ao 1º concurso e 24 do 2º concurso, o que corresponde a mais de 1,1 

milhões de euros e mais de 960 mil euros de ajuda pública, respetivamente. 

Foram efetuadas visitas aos Projetos candidatados no 2º concurso, de forma a se efetuar uma 

verificação física do investimento candidatado, bem como da real situação de execução do Pedido 

de Apoio. 

Dos 74 Pedidos de Apoio, rececionados dentro do período estipulado e para o e-mail definido em 

aviso de abertura de cada ação, foram aprovados 35, de acordo com a seguinte segregação: 

Medida 3.1 

Ação 3.1.1 – 1 pedido de apoio 

Ação 3.1.2 – 4 pedidos de apoio 

Ação 3.1.3 – 8 pedidos de apoio 

Medida 3.2 

Ação 3.2.1 – 16 pedidos de apoio 

Ação 3.2.2 – 6 pedidos de apoio. 

No final de Outubro de 2011 a ADRIMAG tem conhecimento do seu acesso à reserva de 

eficiência, dado que cumpre todos os requisitos impostos para o efeito. 

A 31 de Dezembro de 2011 a ADRIMAG tem uma taxa de compromisso superior a 63% e mais de 

34% de taxa de execução face ao programado na ELD, e face ao contratado de mais de 53%. 

 

 
Medida 3.4 – Cooperação Leader para o Desenvolvimento 

 
Cooperação Transnacional 

No âmbito da cooperação transnacional a ADRIMAG iniciou o projeto E-ARTE em Junho de 2011. 

O projeto Geotourism for Sustainable Development, apesar de aprovado não foi possível iniciar a 

sua execução, uma vez que os parceiros mencionados na candidatura não reuniram condições 

para assinatura do protocolo de cooperação devido aos diferentes prazos para apresentação, 

aprovação e execução das candidaturas dos diferentes parceiros. Prevê-se a assinatura do 

protocolo no início de 2012 para dar início ao projeto. 
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Cooperação Interterritorial 

No âmbito da cooperação interterritorial, deu-se início à execução do projeto “ Missão 

Hortofrutícola” que ” apresenta como objetivo geral a cooperação entre territórios nacionais com 

fileiras agrícolas complementares, nomeadamente a promoção destes territórios para o exterior. A 

ADRIMAG enquanto parceiro deste projeto pretende realizar um conjunto de ações para 

promoção e divulgação do Mirtilo e da Groselha do município de Sever do Vouga. 

Relativamente ao projeto “Aldeias de Portugal”, a ADRIMAG participou nas atividades inerentes à 

parceria, acompanhou o processo de classificação das Aldeias de Trebilhadouro, Paradinha, 

Amiais, Covas do Monte, e Mesio para obtenção da marca “Aldeias de Portugal”. Em Novembro 

de 2011, a ADRIMAG participou em Cabeceiras de Basto no 1º Encontro do Clube Aldeias de 

Portugal. 

 

Em 2011 assinou-se o contrato no âmbito de uma candidatura conjunta com os GAL associados 

da Federação Minha Terra, com vista ao desenvolvimento do projeto das 7 maravilhas da 

gastronomia. 

 

 

Medida 3.5 – Plano de Aquisição de Competências e Animação - PACA 

Durante o ano de 2011 realizaram-se diversas atividades de animação, das quais se destaca: 

 Comemorações do dia mundial da criança, com a largada de 4.200 balões nos sete 

municípios; 

 Comemorações dos 20 anos da ADRIMAG no âmbito da inauguração do centro de apoio ao 

desenvolvimento local; 

 Participação na Bolsa Turismo Lisboa 2011, com a divulgação de produtos regionais da 

zona de intervenção da ADRIMAG; 

 Apresentação do documentário “Entre o Céu e a Terra – Manuel do Palheiro” no auditório do 

ESMAE; 

 Documentários das Vidas das Gentes Locais do Território de Intervenção da ADRIMAG 

(Mulheres do Montemuro – exibido em 2011 na RTP2); 

 Para além destas atividades, no âmbito do PACA foram executadas várias ações de 

divulgação e promoção da abordagem Leader – sub-programa III do ProDeR; 

 Reuniões de dinamização da Rede Rural. 
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b)PROGRAMA DA REDE RURAL NACIONAL 

Área de Intervenção 1 – Capacitação da Experiência e do Conhecimento 

Durante o mês de Junho foi apresentada a candidatura “Lusofonia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável” tem com parceiros ADIRN, ADRITEM, CORANE, PINHAL MAIOR, PRO RAIA, 

ADRIMINHO; ADAE; ADRIMAG; ATAHCA E ADICES. Este projeto pretende qualificar as ADL’s 

para a cooperação com os países lusófonos no âmbito do desenvolvimento rural, criação de uma 

rede para dinamização da cooperação e internacionalização das empresas, otimizando os 

recursos e capitalização do Know-how das ADL portuguesas na implementação de um projeto 

piloto nos países lusófonos. 

 

Área de Intervenção 2 – Facilitação da cooperação 

No âmbito do programa da Rede Rural Nacional deu-se início em 01-12-2012 à execução do 

projeto Industrias Culturais e Criativas em Espaço Rural este projeto tem como parceiros as nove 

associações de desenvolvimento local da Região Norte de Portugal, entre as quais a Adriminho, 

Adril, Atahca, SoldoAve, Adersousa, Dolmen, Adrimag, Adritem e Probasto. Com este projeto 

pretende-se preparar a rede sensibilizando os agentes de desenvolvimento para a nova realidade 

de empreendedorismo cultural e criativo em espaços rurais, produzir informação e conhecimento 

dotando-os de instrumentos para estímulo e dinamização das economias locais. 
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II - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

a)PROGRAMA OPERACIONAL DE POTENCIAL HUMANO - POPH (EIXO PRIORITÁRIO 2 – 
ADAPTABILIDADE E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA) 
 

Tipologia de Intervenção 2.2 - Cursos de Educação e Formação de Adultos - EFA 

A ADRIMAG no sentido de qualificar a população apresentou candidaturas a Cursos EFA – 

Educação e Formação de Adultos, que possibilitam a dupla certificação escolar e profissional. 

Durante o ano de 2010 iniciaram quatro cursos EFA, tendo três terminado em 2011: 

 Iniciou a 26 de Maio de 2010, o curso de Operador/a de Preparação e Transformação de 

Produtos Cárneos com 1910 horas de formação frequentado por 12 formandos, B3 - 9º 

Ano de escolaridade e nível 2 e terminou a 29 de Julho de 2011; 

 Iniciou a 18 de Outubro de 2010, o curso de Operador/a de Jardinagem com 815 horas de 

formação frequentado por 12 formandos, B2 - 6º Ano de escolaridade e nível 1 e terminou 

a 7 de Abril de 2011; 

 Iniciou a 27 de Dezembro de 2010, o curso de Cozinheiro/a com 815 horas de formação 

frequentado por 12 formandos, B2 - 6º Ano de escolaridade e nível 1 e terminou a 16 de 

Junho de 2011. 

 Iniciou a 20 de Dezembro de 2010, o curso de Marceneiro/a com 2410 horas de formação 

frequentado por 12 formandos, B2 + B3 - 9º Ano de escolaridade e nível 2 e termina a 8 de 

Maio de 2012; 

 Iniciou a 26 de Abril de 2011, o curso de Costureiro/a Modista com 840 horas de formação 

frequentado por 12 formandos, B2 - 6º Ano de escolaridade e nível 1 e terminou a 16 de 

Junho de 2011. 

 

Consideram-se ainda relevantes algumas das atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos 

EFA: 

 O curso EFA B2 – Cozinha e o Curso EFA B2+B3 – Marcenaria, trabalharam o tema de Vida 

“Igualdade de Oportunidades”. Como atividade integradora proporcionaram um dia 

direcionado para a temática “Igualdade de Oportunidades”, aberto a toda a comunidade. O 

curso de Cozinha encenou uma peça de teatro subordinada ao tema Racismo, e o curso 

de Marcenaria realizou uma exposição resultante do compilar de trabalhos sobre a 

temática da violência doméstica.  
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Figura 8 – Peça de Teatro     Figura 9 – Exposição 

 No âmbito da área de competência de Cidadania e Empregabilidade, a ADRIMAG, no dia 24 

de Março de 2011 proporcionou a todos os cursos EFA (Cozinha, Marcenaria, Jardinagem 

e Preparação e Transformação de Produtos Cárneos) uma visita à Assembleia da 

República com assistência ao plenário. 

   

 

 

 

 

 

Figura 10 – À entrada da Assembleia da República        Figura 11 – Visita à Assembleia da República 

 No dia 21 de Maio de 2011, o curso EFA de Cozinha participou na Caminhada das Novas 

Oportunidades, organizada pelo Centro de Novas Oportunidades da ADRIMAG, 

preparando um almoço/lanche para os participantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 e 13 – Preparação do almoço para a caminhada das novas oportunidades 
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 No dia 8 de junho de 2011 o curso EFA de cozinha proporcionou aos elementos da direção 

da ADRIMAG um almoço organizado pelo curso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Preparação do almoço para a Direção   Figura 15 – Almoço com a direção da ADRIMAG 

 No dia 25 de Setembro de 2011, o curso EFA B2+B3 Marcenaria participou no tradicional 

desfile etnográfico da Feira das Colheitas 2011. Os formandos vestiram-se à época e 

desfilaram pelas ruas de Arouca, levando acessórios relacionados com a prática antiga da 

Marcenaria, bem como alguns objetos realizados por eles. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 16 – Cortejo da Feira das Colheitas     Figura 17 – Cortejo da Feira das Colheitas 

 No dia 15 de Junho de 2011, no âmbito das áreas de competência de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação e de Linguagem e Comunicação o curso EFA B3 de 

Preparação e Transformação de Produtos Cárneos e o curso EFA B2+B3 de Marcenaria 

visitaram os estúdios da RTP no Porto, bem como o Jornal de Notícias.  

 

 

 

 

Figura 18 – Visita ao Jornal de Noticias           Figura 19 – Visita à RTP 
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 Nos dias 18 e 19 de Junho de 2011, o curso EFA B3 de Preparação de Transformação de 

Produtos Cárneos esteve presente com um Stand na 1ª Feira Social de Arouca, onde 

deram a saborear à população visitante Enchidos Tradicionais confecionados ao longo do 

curso, integrado com o projeto Geo (Des)envolver da ADRIMAG, que deram a provar a 

broa tradicional) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Participação na Feira Social 

 No dia 21 de Outubro de 2011, o curso EFA B2 – Costureiro/a Modista, apresentou no 

Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Arouca, a sua Atividade Integradora “Desfile de 

Moda”. Esta atividade compôs-se pela apresentação de peças de vestuário elaboradas 

pelo grupo de formandas ao longo do curso, que corajosamente deram o seu corpo a cada 

peça apresentada. Este desfile teve como tema “A Natureza” e contou com uma grande 

assistência. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Desfile de Moda    Figura 22 – Desfile de Moda 

 No dia 27 de Outubro de 2010 o curso EFA B2 de Costura visitou a Fábrica de Confeções 

“Codaltex” em Vale de Cambra, bem como a exposição patente no Museu de Chapelaria 

de São João da Madeira “Nas rotas da lã”, como forma de consolidação de conhecimentos 

referentes à formação tecnológica. 
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        Figura 23 – Visita à Codaltex         Figura 24 – Visita ao Museu de Chapelaria 

 

Tipologia de Intervenção 2.3 - Formações Modulares Certificadas - FMC 

No sentido de colmatar algumas necessidades formativas de beneficiários do Centro Novas 

Oportunidades da ADRIMAG, e da população em geral da zona de intervenção da ADRIMAG, 

foram desenvolvidas um conjunto de ações de formação modulares certificadas a saber: 

N.º Unidade de Formação de Curta Duração Data Início Data Fim 

1 
Doc. Comercial - Contrato de Compra e 

Venda 
28-01-2011 23-02-2011 

2 Função pessoal - legislação laboral 28-02-2011 24-03-2011 

3 Sistema de segurança social 05-04-2011 28-04-2011 

4 
Introdução ao código de contas e normas 

contabilísticas 
12-05-2011 07-06-2011 

5 Recursos humanos - relatório único 02-11-2011 24-11-2011 

6 
Língua Inglesa -documentação 

administrativa 
08-11-2011 14-12-2011 

7 Estrutura e comunicação organizacional 01-09-2011 13-10-2011 

8 Modelos de demonstrações financeiras 30-06-2011 03-08-2011 

9 
Imagem pessoal e comunicação com o 

cliente 
06-09-2011 27-10-2011 

10 Itinerários e circuitos turísticos 07-11-2011 29-11-2011 

11 
Intervenção pedagógica em crianças com 

NEE 
02-09-2011 14-10-2011 

12 
Planeamento e desenvolvimento de 

atividades de tempos livres 
07-11-2011 13-12-2011 

13 
Crianças com Necessidades Específicas 

de Educação 
18-04-2011 20-06-2011 

14 
Crianças com Necessidades Específicas 

de Educação 
27-05-2011 09-07-2011 

15 Processador de texto 22-02-2011 21-04-2011 

16 Processador de texto 04-04-2011 30-05-2011 

17 Processador de texto 08-09-2011 04-10-2011 

18 Processador de texto 13-09-2011 20-10-2011 

19 CLC-LEI-Inglês (Iniciação) 18-01-2011 23-02-2011 

20 CLC-LEI-Inglês (Iniciação) 25-02-2011 06-04-2011 

21 CLC-LEI-Inglês (Iniciação) 10-03-2011 05-05-2011 

22 TIC B3C 23-03-2011 20-05-2011 
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III - RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
a) PROGRAMA OPERACIONAL DE POTENCIAL HUMANO - POPH (EIXO PRIORITÁRIO 2 – 
ADAPTABILIDADE E APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA) 
 

Tipologia de Intervenção 2.1 – Reconhecimento e Validação e Certificação de Competências 

O Centro Novas Oportunidades da ADRIMAG formalizou uma candidatura para o período de 

Janeiro 2012 a Agosto 2012, que contempla o desenvolvimento de processos RVCC Escolar, de 

Nível Básico e Secundário, e aguarda aprovação da mesma.  

Até 31 de Dezembro de 2011, a ADRIMAG contabilizou 6.188 inscrições de candidatos através do 

seu CNO – Centro Novas Oportunidades, serviço acreditado pelo Ministério da Educação para o 

reconhecimento, validação e certificação de competências, que possibilita aos candidatos a 

obtenção de um nível escolar que poderá ir até ao nível secundário e/ou um certificado de 

qualificação profissional. 

Em 2011 foram recebidas 590 inscrições, das quais 358 de candidatos com nível de escolaridade 

inferior ao 9ºano, 232 inscrições de candidatos com nível de escolaridade superior ao 9ºano e 

inferior ao 12ºano, e, 44 inscrições de candidatos que pretendem frequentar o processo RVCC 

profissional. De salientar que foram certificados 314, dos quais 207 candidatos com o nível básico 

(4ºano, 6ºano ou 9ºano), 107 com o nível secundário e 29 candidatos com certificação profissional 

nas áreas de empregado de mesa e empregado de bar, técnico de ação educativa e 

acompanhamento de crianças.  

 

Durante o ano de 2011, foram realizadas várias sessões de certificação para os diferentes grupos 

de candidatos por toda a zona de atuação do CNO da ADRIMAG. A seguinte tabela identifica os 

diversos Júris de Certificação de Nível Secundário: 

N.º Candidatos 
Certificados 

Júris de Certificação (Grupo/Local) Data Júri Certificação 

6 Vale de Cambra 02 - Mar - 11 

6 Vale de Cambra 03 - Mar - 11 

8 Arouca e Escariz 11 - Mar - 11 

8 Vale de Cambra 25 - Mar - 11 

6 BV Arouca 04-Abril-11 

6 BV Arouca 07-Abril-11 

3 BV Arouca 08-Abril-11 

6 Vale de Cambra 09-Junho-11 

8 Azagães 13-Junho-11 

8 FLBA 17-Junho-11 

9 Azagães 20-Junho-11 

5 CM VLC 30-Junho-11 

1 CM VLC 9-Julho-2011 
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6 Arouca 6 13-Outubro-11 

8 SMM + Azagães 03-Novembro-11 

6 Arouca 6 03-Novembro-11 

7 Associação São João - SJM 18-Novembro-11 

 

Quanto aos Júris de Nível Básico, os mesmos são apresentados na tabela que se segue: 

N.º Candidatos 
Certificados 

Júris de Certificação (Grupo/Local) Data Júri Certificação 

6 SS Vale de Cambra 24-Jan-11 

6 SS Vale de Cambra 25-Jan-11 

6 SS Vale de Cambra 27-Jan-11 

8 FLBA – VLC 08-Fev-11 

6 Patronato 25-Mar-11 

6 SMM 25-Mai-11 

6 SMM 28-Mai-11 

6 SMM 30-Mai-11 

5 SMM 31-Mai-11 

6 Arouca 01-Jun-11 

6 SMM 02-Jun-11 

4 Arouca 02-Jun-11 

6 Arouca 03-Jun-11 

6 Arouca 04-Jun-11 

7 Pimenta1 /Arouca 18-Jun-11 

6 Pimenta1 /Arouca 20-Jun-11 

7 Castelões 06-Jul-11 

1 Castelões 09-Jul-11 

6 Castelões 11-Jul-11 

6 Castelões 12-Jul-11 

6 ASJ – SJM 22-Jul-11 

5 ASJ - SJM 25-Jul-11 

7 Castelões 11-Ago-11 

5 Pimenta 1/Arouca 10-Set-11 

5 Moreira Pinto 26-Set-11 

5 Gião 07-Out-11 

7 Sanfins 22-Nov-11 

3 Pimenta2/Arouca 02-Dez-11 

6 Pimenta2/Arouca 03-Dez-11 

8 VLC 16-Dez-11 

6 FLBA 19-Dez-11 

5 FLBA 22-Dez-11 

5 FLBA 23-Dez-11 

7 Arouca 24-Dez-11 

6 Arouca 26-Dez-11 

5 Arouca 30-Dez-11 
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Quanto aos Júris de Certificação Profissional, os mesmos são apresentados na seguinte tabela: 

N.º Candidatos 
Certificados 

Júris de Certificação (Grupo/Local) Data Júri Certificação 

6 Arouca 23 - Mar - 2011 

1 Arouca 24 - Mar - 2011 

5 Arouca 27 - Mai -2011 

3 Arouca 03 - Jun - 2011 

2 Arouca /VLC 16 - Set - 2011 

5 Arouca 17 - Set - 2011 

6 Arouca 29 - Dez - 11 

1 Arouca 30 - Dez - 11 

 

Os Júris de Certificação são uma etapa muito importante nos percursos dos Candidatos, pelo que 

é muito importante ser realizado com o maior desempenho e sucesso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 e 26 – Júri de Certificação Escolar – RVCC Escolar 

Em Outubro de 2011 o CNO da ADRIMAG promoveu mais um encontro entre Centros de Novas 

Oportunidades de todo o País. 

O CNO apostou muito na divulgação dos processos de reconhecimento, validação e certificação 

de competências profissionais, através da produção e distribuição de cartazes e panfletos; da 

participação em eventos de elevada notoriedade para a promoção do processo; do contacto direto 

com potenciais parceiros, tendo-se também estabelecido protocolos de parceria com diversas 

entidades do sector da restauração, com Instituições Particulares de Solidariedade Social e com 

algumas Escolas. 

Durante o ano de 2011 o CNO desenvolveu processos de RVCC Profissional, nas saídas 

profissionais de empregado de mesa, empregado de bar, técnico de ação educativa e 

acompanhamento de crianças. 

Em Dezembro de 2011 decorreram os primeiros Júris de Certificação de acompanhamento de 

crianças. 
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IV - GESTÃO DE PROJETOS E INICIATIVAS 

 

a)QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL - QREN 
 
PROVERE – ON2 

A Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE 

“Montemuro, Arada e Gralheira” e respetivo Programa de 

Ação, foram formalmente reconhecidos, a 15 de Junho de 

2009, por Despacho conjunto do Sr. Ministro do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, e do Sr. Ministro da Economia e da 

Inovação. O consórcio então formalizado era constituído por 79 entidades públicas e privadas, 

tendo a ADRIMAG assumido a sua liderança. O Programa de Ação reconhecido era constituído 

por 10 projetos âncora e 111 complementares, no valor global de 68.172.472,76€. 

No que diz respeito ao papel da ADRIMAG, neste consórcio, ele assume duas formas: 

1. Acompanhamento da estratégia e de todo o Programa de Ação; 

2. Execução dos projetos âncora de que é promotora, e cujos objetivos e ações se estendem a 

todo o território-alvo (7 municípios). 

No sentido de dar cumprimento às suas responsabilidades enquanto entidade líder da EEC, a 

ADRIMAG assinou, com a Autoridade de Gestão do ON.2, em Setembro de 2010, o contrato de 

co financiamento da operação “Gestão da Parceria PROVERE Montemuro, Arada e Gralheira, 

EEC”, pelo montante global de 564.336,67 euros, cofinanciado a 70% pelo Feder, no valor de 

395.035,67 euros. Esta operação tem como principais objetivos, dinamizar, gerir, acompanhar, 

monitorizar, promover e avaliar a implementação do Programa de Ação da Estratégia de Eficiência 

Coletiva PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”. 

Em 2011 a ADRIMAG deu continuidade às ações previstas neste projeto, nomeadamente: 

 Em janeiro apresentou o 1º Pedido de Pagamento do Projeto de Gestão da Parceria 

PROVERE no valor de 13.091,50€, ao qual corresponde o montante FEDER de 6.976,55€; 

Participou no Fórum Minho IN em Ponte de Lima onde o vogal executivo do ON.2, Dr. 

Mário Rui Silva, realizou um ponto de situação dos PROVERE do Norte; Submeteu a 

Candidatura “Rota da Água e da Pedra-Centro”, ao Programa Operacional Regional “Mais 

Centro”, ao abrigo do Aviso de Abertura de Concurso nº Centro-PCI-2010-10 - Convite 

Público para Submissão de Candidaturas, Eixo Prioritário 5 - Governação e Capacitação 

Institucional.  

 Em fevereiro Participou numa reunião PROVERE, na Câmara Municipal de Boticas com o 

objetivo de fazer uma breve apresentação do estádio de execução dos PROVERE e 
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informar os presentes sobre a necessidade de elaboração do Relatório de Auto avaliação 

de cada EEC e PA PROVERE, e o formato em que se iria proceder à Reformulação do 

Programa de Ação;  

 Participou numa reunião com o Eng.º Rui Monteiro e a Eng.ª Maria da Luz Antão, no sentido 

de serem recebidas orientações quanto à estrutura do Relatório de Autoavaliação a 

apresentar. 

 Em Abril deu início à edição e distribuição do magazine trimestral, previsto no projeto de 

Gestão da Parceria PROVERE. Este magazine pretende ser um instrumento de 

informação, promoção e divulgação da região e concretamente dos 7 municípios que a 

integram, abordando as áreas do Turismo, do Ambiente, da Cultura e do Investimento 

público e privado. Em 2011 foram editados 4 números do magazine, estando prevista a 

edição de mais 4 para 2012. Esta ação inclui todo o processo, desde a seleção dos temas, 

elaboração dos conteúdos (textos), contactos, pesquisas, realização de entrevistas, 

recolha e seleção de imagens, pré-paginação, entrega dos conteúdos na gráfica e 

acompanhamento presencial da sua paginação, distribuição, gestão de correspondência, 

entre outros. 

 Em Junho foram assinados os contratos de financiamento de 4 projetos PROVERE, 1 

âncora e 3 complementares, numa cerimónia que teve lugar no Mosteiro de Arouca, e que 

contou com a presença do Dr. Carlos Laje, Presidente da CCDR-N e da Autoridade de 

Gestão do On.2. 

As operações contratualizadas foram as seguintes: 1 - “Ampliação e Remodelação do Cais do 

Castelo” - IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP, no valor total elegível de 

1.906.500,00 €; 2 – “Desenvolvimento do Turismo Ativo em Arouca” – Município de Arouca, no 

valor total elegível de 2.535.679,57 €; 3 – “Congresso Internacional de Geoturismo” – AGA - 

Associação Geoparque Arouca, no valor total elegível de 63.292,34€; 4 - Arouca Geopark nas 

Redes Europeia e Global de Geoparks (EGN e GGN/Unesco) - AGA – Associação Geoparque 

Arouca, no valor total elegível de 70.200,73€. O valor global contratualizado foi de 4.575.672,64€. 

 Em Julho a ADRIMAG apresentou à CCDR-N, a 1ª reformulação do Programa de Ação da 

EEC PROVERE. Em resultado desta reformulação, mantiveram-se os projetos-âncora, 

com pequenos reajustes de verba. Quanto aos projetos complementares, dos 111 

inicialmente integrados no PA foram excluídos 72, por não existir previsão de execução a 

curto prazo ou porque os promotores entretanto decidiram não apresentar candidatura a co 

financiamento; foram mantidos 39, e foram integrados 32 novos projetos. O número total 

de projetos passou a ser de 71, 10 âncoras e 61 complementares, no valor global de 

33.449.853,46€. O valor elegível dos projetos âncora é de 6.764.493,46€. 
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 Em Agosto foi assinado o contrato de cofinanciamento da operação “Rota da Água e da 

Pedra-Centro”, candidatada em Janeiro de 2011. Esta operação, a executar em quinze 

meses, totaliza o montante elegível de 179.580,00€ (com IVA) e é cofinanciada a 70% pelo 

Mais Centro, no valor de 125.706,00€; 

Durante o ano de 2011 foram ainda realizadas outras ações de dinamização, gestão e 

acompanhamento do Programa de Ação, nomeadamente: 

 Reuniões de trabalho e início da preparação das candidaturas da “Rota da Água e da Pedra-

Norte” e “Festival Intermunicipal da Água e Aventura”, a apresentar no início de 2012; 

 Início da preparação dos procedimentos para os ajustes diretos relativos à elaboração do 

dossiê de candidatura à “Carta Europeia de Turismo Sustentável”; elaboração do “Plano de 

Marketing Territorial e Turístico e Plano de Comunicação” para o território abrangido pelas 

serras de Montemuro, Arada e Gralheira; e “estudo do património geológico” para o 

mesmo território, a desenvolver a partir do início de 2012; 

 Contactos e reuniões com promotores de projetos-âncora e complementares no sentido do 

esclarecimento de dúvidas e questões sobre as candidaturas a formalizar, relativas a 

projetos âncora e complementares; 

 Fornecimento de informações aos promotores sobre a abertura de candidaturas aos 

diversos programas cofinanciadores; 

 Visitas a projetos, elaboração de relatórios, entre outros. 

 

 

b)EIXO PRIORITÁRIO 6 – CIDADANIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Tipologia de Intervenção 6.13 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social - CLDS 

O CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social tem como finalidade 

promover a inclusão social dos cidadãos, de forma multissectorial e integrada, 

através de ações a executar em parceria, e combater a pobreza persistente e a 

exclusão social em territórios deprimidos. 

Em relação ao ano de 2011 várias foram as ações realizadas, tendo por base o plano de ação, 

sendo de referir o papel fulcral das parcerias locais na concretização dos nossos objetivos. 

 

EIXO I - Este Eixo de Intervenção tem como objetivo geral a promoção do emprego, formação 

e qualificação, num trabalho de articulação e cooperação com o Gabinete de Inserção Profissional 

(GIP). As funções do GIP são as seguintes: 
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• Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção 

profissional; 

• Captação de ofertas de entidades empregadoras; 

• Divulgação de ofertas de emprego e atividades de colocação; 

• Encaminhamento para ofertas de qualificação; 

• Encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo. 

 

Assim sendo, a intervenção do AroucaInclui ao nível do emprego engloba o acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pela animadora do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, 

assegurando a concretização de Sessões de Técnicas de Procura de Emprego. Foram realizadas 

7 sessões de técnicas de procura de emprego, onde estiverem presentes 91 alunos/formandos. 

Foram desenvolvidos vários Workshops sobre Lavagem, Tratamento e Feltragem da Lã, com o 

objetivo de promover o empreendedorismo e, principalmente, o interesse no reaproveitamento 

deste recurso local. Participaram nestas sessões 11 pessoas. 

 

Figura 27 – Tratamento da Lã           Figura 28 – Objetos feitos em Lã 

As Jornadas de Emprego e Empreendedorismo para Recém-licenciados “Valoriza-te para o 

Mercado de Trabalho” contaram com a presença de 9 participantes que tomaram importantes 

conhecimentos para a procura de emprego. Foram realizadas 4 sessões com os temas: 

Autoconhecimento, Técnicas de Procura de Emprego, Medidas de Apoio ao Emprego e 

Empreendedorismo. 

Foram promovidos pelo AroucaInclui, 2 Workshops sobre Empreendedorismo com um total de 37 

participantes. O segundo Workshop teve como foco a promoção da criação de emprego com 

recursos locais.  

Foram também promovidos 2 Ateliers de Ideias Empreendedoras, em que participaram 16 

pessoas. 
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Realizou-se uma Sessão de Informação sobre Empreendedorismo e Criação de Empresas para 

os 12 formandos da turma EFA Sapador Florestal da Associação Florestal EDV. 

O eixo 1 participou ativamente no Colóquio sobre Empreendedorismo e Associativismo promovido 

pela Câmara Municipal de Arouca em colaboração com outras instituições. Foi dinamizado um 

painel sobre Empreendedorismo e Liderança para representantes de 26 instituições do concelho. 

Realizaram-se 2 Sessões de Divulgação de Oportunidades de Negócio (Franchising) que 

contaram com 18 participantes. 

Ao longo do ano de 2011 foram ainda atendidas 11 pessoas de acordo com a Metodologia de 

Apoio ao Empreendedorismo e à Criação de Empresas CRER. 

 

Eixo II - Ao nível da intervenção familiar e parental, o Projeto AroucaInclui acompanhou 76 

beneficiários trabalhando competências ligadas à Cidadania e Direitos Humanos, 

Desenvolvimento Pessoal, Gestão Doméstica e Educação Parental. Neste sentido elencamos as 

principais atividades realizadas ao longo do ano de 2011: 

• Entrevistas a beneficiários encaminhados, da freguesia de Canelas, para constituição de 

grupo para desenvolvimento do programa “Bem me quer e Querer é poder I” – 21 de fevereiro; 

• Formação em Alcoologia, pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, onde 

participaram 21 técnicos da ação social do concelho de Arouca – 30 e 31 de março e 13 de abril; 

• Sessões Gerir€Poupar, dinamizadas pela DECO – 20 de maio; 

• Visita à Feira de Artesanato de Aveiro, realizada no âmbito dos Workshops “A Lã” - Lavar, 

Tratar e Feltrar – 20 de maio; 

• Participação na I Mostra Arouca Social com apresentação das principais atividades 

desenvolvidas pelo projeto AroucaInclui – 18 e 19 de junho; 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – I Mostra Arouca Social 
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• Início do programa “Bem-me-quer e Querer é poder I” na freguesia de Tropeço – 14 de 

julho; 

• Início do Ciclo de Oficinas de Arte e Tertúlias Temáticas na E.B. 2,3 de Escariz – 28 de 

setembro; 

• Formação em Substâncias Ilícitas, pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência – 16 de 

novembro; 

• Formação em Literacia Financeira, pela DECO – 5 de dezembro; 

 

Eixo III - Ao nível da Capacitação da Comunidade e das Instituições, destacamos as ações 

do Geo(des)envolver, uma parceria entre o AroucaInclui – ADRIMAG, a Associação Geoparque 

Arouca e o Museu Municipal, que contou com um conjunto de atividades de sensibilização e 

valorização das práticas e tradições em trono da confeção da broa caseira que passamos a 

apresentar:  

- Participação nas Comemorações do dia dos Reis - 11 Janeiro de 2011; 

- Demostração da Confeção de broa caseira integrada na “1ª Mostra Social do concelho de 

Arouca”- 18 e 19 de Junho de 2011; 

- Workshop sobre Confeção de Broa Caseira com os alunos da academia Sénior de Arouca – 29 

de Junho de 2011; 

- Participação no “Ciência Viva no Verão” – “Cultura e Geologia no Geopark Arouca: broa de 

molho e pedras boroas” – 12 e 26 de Agosto de 2011. Esta atividade contou com a presença de 

cerca de 25 participantes de diversas idades e provenientes de vários locais do país; 

- Participação na feira das Colheitas 2011 com a dinamização das seguintes atividades: concurso 

“ A Melhor Broa Caseira 2011”; venda de broa; workshop “Bolo dos Aguados”; Confeção de Bolos 

de Carne.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Participação na Feira das Colheitas 
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Ainda em relação ao projeto Geo(des)Envolver é importante referir a participação no Congresso 

Internacional de Geoturismo com a apresentação de um poster intitulado de: “GeoInvolve Project: 

na exemple of community participation in Arouca Geopark (Portugal)”.  

 

No que concerne ao Projeto Sénior, depois da constituição da Associação designada por 

Academia Sénior de Arouca realizou-se, no dia 17 de Fevereiro de 2011, a sua abertura oficial.  

O Projeto Am, Associações em Movimento, durante o ano de 2011, realizou um conjunto de 

inquéritos diagnósticos às diversas associações do concelho. O objetivo principal foi elencar as 

necessidades formativas das associações do concelho dotando-as de ferramentas de 

capacitação.  

Segue um quadro resumo com as informações recolhidas: 

DATA ASSOCIAÇÃO LOCAL ÀREAS DE INTERESSE 

11 Março 

2011 

Centro Recreativo e Cultural de 

Canelas 
Canelas Apoios Financeiros 

11 Março 

2011 

Centro Cultural e Recreativo de 

Sta. Maria do Monte 

Sta. Maria do 

Monte 

Dinâmicas de grupos; Elaboração de planas 

atividades 

14 Março 

2011 

Associação Desportiva e 

Cultural de Tropeço 

Junta Freguesia 

Tropeço 

Apoios Financeiros, inovação no 

Associativismo; Elaboração de planos de 

Negócio 

15 Março 

2011 

Associação dos Amigos de 

Arouca 
AroucaInclui 

Apoios Financeiros, inovação no 

Associativismo, 

15 Março 

2011 

Associação de Melhoramento 

do Monte da Sra. Mó 
AroucaInclui 

Liderança; Dinâmicas de Grupo; Inovação no 

Associativismo 

19 Dezembro 

2011 

Associação Banda Musical de 

Arouca 
AroucaInclui 

Liderança; Apoios Financeiros; Elaboração de 

Planos de Atividades 

27 Dezembro 

2011 

Associação” as Lavradeiras de 

Canelas” 
Canelas Liderança 

28 Dezembro 

2011 

Centro Cultural, Desportivo de 

Provesende 
AroucaInclui 

Dinâmicas de grupo; Elaboração de Planos de 

atividades 

 

Eixo IV - D Durante o ano de 2011 foram promovidas 7 ações de formação, facilitadoras de 

acesso às TIC, através de formações Modulares Certificadas: 

N.º Ações Modulares Local Início Final 

1 0767 – Navegação na Internet S. Miguel Mato 2- Arouca 18/01/2011 17/02/2011 

2 0767 – Navegação na Internet Urrô 1 - Arouca 19/01/2011 21/02/2011 

3 0767 – Navegação na Internet Santa Eulália 1 - Arouca 28/02/2011 30/03/2011 

4 0767 – Navegação na Internet Moldes - Arouca 10/05/2011 02/06/2011 
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5 0767 – Navegação na Internet Várzea – Arouca 05/07/2011 03/08/2011 

6 0767 – Navegação na Internet Urrô 2 – Arouca 05/09/2011 13/10/2011 

7 0767 – Navegação na Internet Santa Eulália 2 - Arouca 06/09/2011 10/10/2011 

 

De referir que foram certificados 62 formandos, em idade ativa, pelas diversas freguesias onde 

decorreram as formações. Para a concretização deste projeto, designado por “@roucaTecla” foi 

fulcral a colaboração e parcerias realizadas com as respetivas Juntas de Freguesia, permitindo 

uma resposta descentralizada e inclusiva.  

Outro dos projetos do AroucaInclui, designado por “Estafeta Digital”, promoveu e desenvolveu 

ações de (In)formação no âmbito das TIC, para a população sénior do concelho de Arouca.  

Durante o ano de 2011, foram realizadas um conjunto de sessões de TIC para grupos de diversas 

freguesias: 

N.º Ações de (In)formação das TIC Local Início Final 

1 TIC para Seniores Urrô - Arouca 19/01/2011 23/02/2011 

2 TIC para Seniores Burgo 1 - Arouca 03/05/2011 02/06/2011 

3 TIC para Seniores Burgo 2 - Arouca 04/05/2011 08/06/2011 

4 TIC para Seniores Cabreiros - Arouca 05/07/2011 04/07/2011 

5 Fim D’Agosto Cultural - Projeção Espiunca – Arouca 30/08/2011 30/08/2011 

6 TIC para Seniores Arouca 4 – Arouca 05/09/2011 10/10/2011 

7 Outubro Sénior – Projeção Arouca – Arouca 07/10/2011 07/10/2011 

8 Outubro Sénior – Projeção Arouca – Arouca 14/10/2011 14/10/2011 

9 Outubro Sénior – Projeção Fermedo – Arouca 21/10/2011 21/10/2011 

 

 

c)METODOLOGIA CRER 

A metodologia CRER de apoio à criação de empresas e ao empreendedorismo, continuou a ser 

implementada mas de forma mais moderada uma vez que não foi efetuado nenhum tipo de 

divulgação ao público. O CRER recebeu, ao longo de 2011, 11 fichas de inscrição de projetos de 

negócio. Foram realizadas 11 sessões de pré-acolhimento com 12 empreendedores, 5 mulheres e 

7 homens, onde foram analisados: a ideia de negócio, as motivações dos empreendedores e o 

projeto de criação de empresa. Passaram para a fase de formação-ação na elaboração do plano 

de negócios 7 pessoas que, no decorrer da formação, concluíram que os seus projetos de negócio 

não tinham viabilidade. 

Em 2011, o CRER foi divulgado em várias sessões promovidas no âmbito do projeto AroucaInclui:  

  De 3 a 24 de Março de 2011 - Jornadas de Emprego e Empreendedorismo para Recém-

Licenciados “Valoriza-te para o mercado de trabalho!”; 

  A 14 de Abril de 2011 – Workshop sobre Empreendedorismo 5; 
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  A 9 de Setembro de 2011 – Workshop sobre Empreendedorismo – Promoção das (Micro) 

Iniciativas Locais; 

  A 10 de Outubro de 2011 – Sessão de Informação sobre Empreendedorismo. 

 

 

d) ERASMUS PARA JOVENS EMPREENDEDORES 

A ADRIMAG participou na Network meeting of Erasmus for Young Entrepreneurs programe que se 

realizou em Bruxelas nos dias 17 e 18 de Fevereiro. 

O programa Erasmus para Jovens Empreendedores teve o seu término em Junho de 2011. 

 

 

e) PROALV – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

 

GRUNDTVIG – L-NIT 

Durante o primeiro semestre de 2011 deu-se continuidade ao projeto L-NIT – Learning with New 

Information Tecnologies, que foi encerrado em 31 de Julho de 2011, sendo a ADRIMAG a 

responsável pela organização do último encontro do projeto, em Portugal, onde foi elaborado o 

relatório final e respetivo pedido de saldo.  

Os principais objetivos do projeto – partilha de práticas e informações entre diferentes instituições 

Europeias que trabalham na área da educação e formação de adultos com recurso às novas 

tecnologias de informação e comunicação; criação de uma plataforma de e-learning para facilitar a 

troca de metodologias, informação e materiais – foram atingidos.  

O projeto teve entidades parceiras de Portugal, Letónia, Reino Unido, Itália, Espanha, República 

Checa e França. A plataforma de e-learning continuou a ser aperfeiçoada até ao término do 

projeto, prevendo-se que os conhecimentos adquiridos através da parceria sejam brevemente 

aplicados através da criação de uma plataforma moodle a ser utilizada por técnicos e 

formandos/candidatos da ADRIMAG. 

 

LEONARDO DA VINCI – TRANSFERENCIA DE INOVAÇÃO 

O projeto Start-Up-Model, no âmbito do Programa Transferência de Inovação Leonardo da Vinci, 

que se iniciou em Abril, prevê a criação de uma metodologia de apoio ao empreendedorismo e 

criação de empresas na Hungria com base nas metodologias das Couverses Francesas e Belga e 

do projeto CRER. Em Junho de 2011 foi feita a 1 º visita e reunião do projeto em Paris, em 
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Outubro de 2012 realizou-se a segunda reunião de trabalho nas instalações da ADRIMAG e 

visitas de estudo, em Dezembro foi realizada a 1º visita de avaliação do projeto na Hungria. 

 

LEONARDO DA VINCI – VISITAS PREPARATÓRIAS 

No âmbito das visitas preparatórias Leonardo da Vinci a ADRIMAG organizou entre os dias 7 e 18 

de Março, atividades destinadas a 4 participantes oriundos associação “ AAbulas Rural Area 

Partnership” da Letónia, esta atividade permitiu aos participantes contatar com diferentes projetos 

de desenvolvimento local da região e a promoção dos recursos endógenos promovidos pela 

ADRIMAG. 

 

LEONARDO DA VINCI – VISITAS DE ESTUDO 

No âmbito do projeto “Empreendedorismo e suporte a PME`s em áreas rurais de Portugal e da 

Silésia (Polónia)” integrado nas visitas de  Estudo Leonardo da Vinci a ADRIMAG, no período de 

27 de Junho a 1 de Julho de 2011, recebeu e acompanhou um grupo de onze profissionais de 

várias instituições da região de Katowice, Polónia. 

 

 

f) RED EUROPEA PARA LA MEJORA DEL EMPLEO DEL EMPLEO FEMENINO EN EL 
TURISMO CULTURAL 

No âmbito do projeto “RED EUROPEA PARA LA MEJORA DEL EMPLEO DEL EMPLEO 

FEMENINO EN EL TURISMO CULTURAL” a ADRIMAG organizou visitas aos projetos mais 

emblemáticos para técnicos da Fundação Legado Andaluz e da ADTR durante os dias 12 e 13 de 

Dezembro. Este projeto prevê a transferência de boas práticas e metodologias para a criação de 

uma Rede Europeia para a melhoria da empregabilidade e competitividade no sector do turismo 

cultural. 
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PARTE II – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

 

1- Situação Económica 

 

a)Rendimentos 

A ADRIMAG apresenta um Rendimento total de 1.561.165,90€ repartidos por: 

 Subsídios à Exploração, os quais representam mais de 90,30% dos Rendimentos anuais. 

 Serviços Prestados, os quais representam menos de 6,45% dos Rendimentos anuais 

  Outros Rendimentos e Ganhos, representando mais de 3,17% dos Rendimentos, referentes 

na sua maioria ao reconhecimento dos subsídios ao investimento, na percentagem das 

amortizações para o exercício. 

 Juros e Outros Rendimentos Similares, representam pouco mais de 0,09% dos rendimentos. 

Estes rendimentos referem-se exclusivamente a juros obtidos. 
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A Estrutura de Rendimentos referentes ao ano 2011 é a seguinte: 

 

Contas Rendimentos e Ganhos 2011 2010

72 Prestações de Serviços 100.677,67 0,00

75 Subsídios à Exploração 1.409.674,55 1.426.714,41

751 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos 308.654,81 371.991,02

752 Subsídios de Outras Entidades 1.101.019,74 1.054.723,39

78 Outros Rendimentos e Ganhos 49.438,68 63.524,88

781 Rendimentos Suplementares 1.613,72 657,36

787
Rendimentos e Ganhos em investimentos não

Financeiros
6.776,70 5.159,21

788 Outros Rendimentos e Ganhos 41.048,26 57.708,31

79 Juros e Outros Rendimentos Similares 1.375,00 887,60

791 Juros Obtidos 1.375,00 887,60

TOTAL DE RENDIMENTOS 1.561.165,90 1.491.126,89
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b) Gastos 

A ADRIMAG apresenta Gastos no valor de 1.500.792,99€, sendo que mais de 60% são referentes 

a Gastos com o Pessoal e Formandos e mais de 35% referem-se aos Fornecimento e Serviços 

Externos. Importa referir que ocorreram aumentos nos Gastos de Financiamento e um ligeiro 

aumento nos Gastos de Fornecimento e Serviços Externos, e Gastos com o Pessoal e 

Formandos. Os Gastos de Depreciação e Amortização e Outros Gastos e Perdas apresentam 

uma diminuição relevante face ao ano anterior. 
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A Estrutura de Gastos referente ao ano 2011 é a seguinte: 

Contas Gastos e Perdas 2011 2010

62 Fornecimento e Serviços Externos 537.136,23 511.946,85

622 Serviços Especializados 348.791,20 346.340,24

6221 Trabalhos Especializados 43.044,30 154.641,39

6222 Publicidade e propaganda 8.797,67 8.009,70

6223 Vigilância e Segurança 24,60 38,57

6224 Honorários 282.870,98 171.647,97

6226 Conservação e Reparação 13.248,84 10.379,70

6227 Serviços Bancários 729,81 1.622,91

6228 Outros 75,00 0,00

623 Materiais 77.971,49 42.921,06

6231 Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido 63.379,60 24.000,55

6232 Livros e Documentação Técnica 1.377,00 3.238,94

6233 Material de Escritório 9.169,46 11.237,99

6234 Artigos para Oferta 3.593,27 4.119,68

6238 Outros 452,16 323,90

624 Energia e Fluidos 16.040,60 12.489,34

6241 Electricidade 5.879,24 2.944,66

6242 Combustiveis 9.244,84 9.236,37

6243 Água 497,52 123,31

6248 Outros 419,00 185,00

625 Deslocações, Estadas e Transportes 29.056,51 38.581,15

6251 Deslocações e Estadas 29.056,51 38.581,15

626 Serviços Diversos 65.276,43 71.615,06

6261 Rendas e Alugueres 23.586,78 38.465,40

6262 Comunicação 33.820,44 26.290,45

6263 Seguros 6.614,68 6.046,42

6265 Contencioso e Notariado 448,46 360,59

6267 Limpeza, Higiene e Conforto 249,36 452,20

6268 Outros Serviços 556,71 0,00

63 Gastos com o Pessoal (e Formandos) 911.586,13 883.587,06

632 Remunerações do Pessoal 784.720,84 764.003,61

635 Encargos sobre Remunerações 108.531,36 98.757,03

636 Seguros de Acidentes de Trabalho e Doença 3.429,82 2.650,68

637 Gastos de Acção Social 13.264,11 16.279,07

638 Outros Gastos com o Pessoal 1.640,00 1.896,67

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 46.418,37 87.596,90

642 Activos Fixos Tangíveis 46.418,37 46.963,76

643 Activos Intangíveis 0,00 40.633,14

68 Outros Gastos e Perdas 2.348,94 8.033,48

681 Impostos 1.087,78 2.252,88

688 Outros 1.261,16 5.780,60

69 Gastos e Perdas de Financiamento 3.303,32 2.160,32

691 Juros Suportados 3.303,32 2.160,32

TOTAL DE GASTOS 1.500.792,99 1.493.324,61
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2- Situação Financeira 

 

A ADRIMAG dispõe de 87.844,10€ de Disponibilidades Financeiras a 31 de Dezembro de 2011: 

 

Contas Disponibilidades 2011 2010

11 Caixa 2.520,95 3.667,19

12 Depósitos Bancários 35.323,15 98.024,29

13 Outros Depósitos Bancários 50.000,00 50.000,00

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 87.844,10 151.691,48
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3- Situação Patrimonial 

 

Balanço de 31 de Dezembro de 2011: 

 

Rubricas 2011 2010

A C T I V O

 Activo não corrente

     Activos f ixos tangíveis 733.547,65 644.578,11

     Investimentos f inanceiros 6.000,00 6.000,00

Subtotal 739.547,65 650.578,11

 Activo corrente

     Estado e outros entes públicos 480,66 185,02

     Diferimentos 1.728,82 2.364,38

     Outros ativos correntes 1.823.851,01 3.177.311,50

     Caixa e depósitos bancários 87.844,10 151.691,48

Subtotal 1.913.904,59 3.331.552,38

Total do activo 2.653.452,24 3.982.130,49

Capital Próprio e Passivo

 Capital Próprio

    Capital realizado 149,64 149,64

    Resultados transitados 10.665,69 224.405,25

    Outras variações no capital próprio 531.360,46 524.756,91

Subtotal 542.175,79 749.311,80

    Resultado liquido do exercicio 60.372,91 -2.197,72

    Total do capital próprio 602.548,70 747.114,08

P A S S I V O

 Passivo corrente

    Financiamentos obtidos 124.824,48 144.750,55

    Outras contas a pagar 333.180,14 458.332,08

    Fornecedores 215.844,33 299.957,66

    Estado e outros entes públicos 35.703,78 29.953,24

    Diferimentos 1.341.350,81 2.302.022,88

   Outros passivos correntes

Subtotal 2.050.903,54 3.235.016,41

Total do Passivo 2.050.903,54 3.235.016,41

Total do capital próprio e do passivo 2.653.452,24 3.982.130,49
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4 - Demonstração de Resultados 

 

Demonstração de Resultados de 31 de Dezembro de 2011: 

 

Rendimentos e Gastos 2011 2010

Pos Neg

71/72 Vendas e serviços prestados 100.677,67 0,00

75 Subsídios à exploração 1.409.674,55 1.426.714,41

 785+792 685 Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00

73 Variação de Inventários na produção 0,00 0,00

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

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

62 Fornecimentos e serviços externos -537.136,23 -511.946,85

63 Gastos com pessoal -911.586,13 -883.587,06

7622 652 Imparidades de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00

7621 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00

763 67 Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00

7623;7627/8 653;657/8 Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

77 66 Aumentos / Reduções de justo valor 0,00 0,00

78 Outros rendimentos e ganhos 49.438,68 63.524,88

 69-685+69... Outros gastos e perdas -2.348,94 -8.033,48

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 108.719,60 86.671,90

761 64 Gastos / reversões de depreciação e de amortização -46.418,37 -87.596,90

7624/6 654/6 Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 62.301,23 -925,00

791 Juros e rendimentos similares obtidos 1.375,00 887,60

6911/21/81 Juros e gastos similares suportados -3.303,32 -2.160,32

Resultado antes de impostos 60.372,91 -2.197,72

812 Impostos sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00

Resultado liquido do periodo 60.372,91 -2.197,72

Conta

 

 

O Resultado Líquido do Exercício de 2011 cifra-se em 60.372,91€. Trata-se de um 

resultado líquido positivo, essencialmente justificado pelo reconhecimento das quotas e 

comparticipações/subsídios dos associados do exercício económico de 2011 e anteriores, em que 

os respetivos avisos de débito já se encontravam emitidos e não se encontravam liquidados. Nos 

exercícios anteriores apenas se estava a considerar o proveito no momento do recebimento. 
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Aprovado em reunião de Direção realizada em ____ /____ /____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em reunião de Assembleia-Geral realizada em ____ /____ /____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


