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RELATÓRIO DE ATIVIDADES & CONTAS
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:
• Desenvolver, incentivar e diversificar as atividades económicas rurais;
• Melhoria da Qualidade de Vida da população Rural;
• Promover

e Desenvolver

ações que potenciem

o Capital Humano através de

reconhecimento de competências e de ações de formação profissional;
• Promover e apoiar serviços Básicos para a Economia e População rural;
• Promover e apoiar a fileira turística;
• Conservar o património Rural;
• Desenvolver projetos de cooperação inter-regionais e transnacionais nas áreas de atuação
da ADRIMAG;
• Desenvolver e apoiar iniciativas culturais;
• Incentivar e apoiar o artesanato e a etnografia;
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• Ajudar o escoamento de produtos endógenos;
• Contribuir para a animação do espaço rural;
• Desenvolver e apoiar o desenvolvimento de parcerias estratégicas;
• Apoiar e fomentar o empreendedorismo” Criação de empresas em meio Rural”

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 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. De maio
de 2010 até maio de 2013 a ADRIMAG passou a presidir à Assembleia Geral da Federação Minha
Terra. Atualmente é associada desta Federação.

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.
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De 2013 a ADRIMAG exerceu o cargo de 1ª Vogal da Direção da ATA - Associação do Turismo
de Aldeia, esta associação resultou de uma parceria entre
Associações de Desenvolvimento Local (ADL`s), cuja ambição
envolveu a conjugação de esforços no reforço da representação dos
seus territórios, através da promoção e dinamização turística das
aldeias integradas nas suas zonas de intervenção, assim como dos
seus recursos endógenos locais e regionais. No âmbito de uma estratégia de dinamização em
parceria desde o ano de 2005 pela ATA e as ADL`s, tem permitido à Associação desenvolver a
sua atividade como responsável na promoção e desenvolvimento integrado do Turismo de Aldeia
nos territórios classificados, na valorização de recursos e produtos locais e na preservação da
cultura e do património do mundo rural através da marca “Aldeias de Portugal”.

Em junho de 2016, a ADRIMAG foi auditada pela SGS no âmbito da norma
ISO 9001, mantendo a ADRIMAG a certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade. 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.
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PARTE I - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
I - GESTÃO LEADER

a)PDR 2020 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2020
DLBC – DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA
A Abordagem LEADER é o modelo de Desenvolvimento Local/Rural que foi adotado a nível
europeu para a execução do DLBC.
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 o seguinte território:
Arouca: todas as freguesias
Castelo de Paiva: todas as freguesias
Castro Daire: todas as freguesias
S. Pedro do Sul: União das freguesias de Carvalhais e Candal, Manhouce, Sul, União das
freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões; União das freguesias de São
Martinho das Moitas e Covas do Rio;
Sever do Vouga: todas as freguesias;
Vale de Cambra: todas as freguesias

1. Estratégia DLBC
DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária - A parceria Montanhas Mágicas 2020, cuja
entidade gestora é a ADRIMAG, candidatou-se em 2015 ao DLBC, no âmbito da medida 10 –
Leader do PDR 2020, submedida 10.2 - Implementação das estratégias. A candidatura em
questão, decorreu em duas fases distintas, uma de pré-qualificação da ADRIMAG enquanto
entidade gestora da parceria e a outra de aprovação da estratégia. A ADRIMAG foi qualificada
para entidade gestora da parceria e posteriormente apresentou a estratégia da parceria para o
território Montanhas Mágicas. Refira-se que a ADRIMAG obteve a melhor pontuação a nível
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nacional, in aexequo com outro GAL do Norte. Para a implementação da sua estratégia, foi
aprovado um total de 5.416.787,00 euros, divididos por três fundos:
•

FEADER – 3.022.641,99 euros

•

FEDER – 934.569,66 euros

•

FSE – 1.459.575,35 euros

Ao nível das tipologias de investimento, as mesmas diferem consoante o fundo em causa.
Passaremos de seguida a elencar as principais tipologias elegíveis, por fundo de investimento.
•

FEADER:
• 10211 Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas;
• 10212 Pequenos investimentos na transformação e comercialização;
• 10213 Diversificação de atividades na exploração;
• 10214 Cadeias curtas e mercados locais;
• 10215 Promoção de produtos de qualidade local;
• 10216 Renovação de aldeias em territórios rurais.

Durante o ano de 2016, a ADRIMAG, abriram os seguintes concursos:
- 001/ADRIMAG/10211/2016 – Pequenos investimentos na exploração agrícola. O período de
apresentação de candidaturas, decorreu entre 20 de julho de 2016 e 15 de setembro de 2016.
_ 001/ADRIMAG/10212/2016 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização de
produtos agrícolas. O período de apresentação de candidaturas decorreu entre 29 de julho de
2016 e 30 de setembro de 2016
- 001/ADRIMAG/20213/2016 - Diversificação de atividades na exploração agrícola. O período de
apresentação de candidaturas, decorreu entre 03 de outubro de 2016 e 14 de novembro de 2016

Na ação 10211, foram apresentadas 27 candidaturas, sendo que o investimento proposto foi de
859.169,72€; na ação 10212, foram apresentadas 5 candidaturas, sendo que o investimento
proposto foi de 539.644,46€; e na ação 10213, foram apresentadas 8 candidaturas, sendo que o
investimento proposto foi de 1.592.960,36€.
Após o encerramento destes concursos, foi dado seguimento à libertação e análise das
candidaturas.
•

FEDER
• Concessão de apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e ao apoio à atividade
por conta própria, às microempresas e à criação de empresas;
• Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural.
ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro Arada e Gralheira

_______________________________________________________Relatório de Atividades e Contas de 2016

•

FSE
• Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por desempregados ou inativos que
pretendam voltar ao mercado de trabalho.

Refira-se que durante o ano de 2016 não foram publicados os primeiros concursos no âmbito dos
fundos FEDER e FSE, dado que ainda não foi publicada a Portaria enquadradora.

2. FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO
As atividades de funcionamento e animação em 2016 prenderam-se com as ações necessárias
para levar a cabo o início da execução/implementação da estratégia DLBC atrás mencionada.
Refira-se, que foram efetuadas sessões de divulgação em todos os municípios da zona de
intervenção. Para além disso, foi elaborado um folheto de divulgação para ser distribuído. A
divulgação foi feita ainda no nosso site, página de Facebook e jornais da zona de intervenção.
Para além disso foram realizadas sessões de divulgação, no âmbito de algumas iniciativas
promovidas pela ADRIMAG, mas no âmbito de outros projetos.
Ao nível da formação, a equipa técnica local participou em várias ações de formação.
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3. COOPERAÇÃO DO GRUPO DE AÇÃO LOCAL
A estratégia de cooperação Montanhas Mágicas no âmbito do DLBC valorizará o território e
consolidará o tecido económico e social, como instrumento potenciador das complementaridades,
diversidades, e heterogeneidades conjugando os saberes e os recursos.
Pretende-se abordar as seguintes vertentes e área temáticas:
•

Turismo de Natureza - Geoparque e Geoturismo, turismo ativo, aldeias, rotas do volfrâmio e

da água e da pedra.
•

Produtos locais e endógenos - Investimentos agrícolas (produtos biológicos, promoção de

pequenos frutos, desenvolvimento de ideias inovadoras no âmbito da eficiência energética e
reciclagem nas explorações), bens alimentares artesanais e outros (em crescimento no território),
artes e ofícios que promovam a identidade MM, raças autóctones, circulação dos produtos nos
estabelecimentos do território e dieta mediterrânica.
•

Património cultural e histórico - património cultural e histórico existente, conservação e

valorização do património, rotas (Marianas e dos moinhos).
•

Inclusão - empreendedorismo social e feminino, capacitação de grupos vulneráveis

(abandono escolar, procura ativa de emprego e apoio na criação do próprio negócio), indústrias
culturais e criativas para combater o isolamento social, turismo comunitário, conciliação da vida
familiar/profissional.

A justificação para a seleção destas áreas é a seguinte:
•

O turismo de natureza para dar seguimento ao trabalho já desenvolvido e à Carta Europeia

de Turismo Sustentável e pela vontade política do território em apostar no turismo como uma
forma de desenvolvimento e promoção;
•

Os Produtos Locais e endógenos porque a sua promoção tem um retorno muito positivo

para a identidade do território e para os respetivos produtores;
•

A conservação e valorização do património natural e histórico por ser um território com vasto

património que urge preservar e valorizar;
•

A inclusão como forma de contribuir para a inovação, criação de empresas,

empregabilidade, e melhoria da qualidade de vida.
A ADRIMAG em 2015 deu continuidade a algumas das parceiras e redes a que já pertence, uma
vez que os resultados positivos já alcançados com estas parcerias, traduzem-se na valorização do
território com partilha de experiências e boas práticas. Por outro lado, pretende-se alargar a rede
de parceiros, nomeadamente a algumas entidades nacionais e transnacionais, dada a experiência
que estas entidades possuem nos seus territórios de atuação em algumas áreas temáticas que a
ADRIMAG pretende atuar. Pretende-se criar e consolidar o trabalho de cooperação e em rede
com os GAL nacionais, com entidades de países da União Europeia e da CPLP.
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A implementação desta estratégia contribuirá para combater a desertificação (quer humana quer
de serviços), promover o empreendedorismo através da criação de negócios direcionados para a
promoção e divulgação dos recursos endógenos, fomentar a identidade, melhorar a qualidade de
vida dos residentes, dar continuidade ao trabalho desenvolvido, promover as dinâmicas no
território já existentes, adquirir economias de escala, trocar experiencias e Know-how entre
territórios com características e/ou recursos semelhantes, apostar na qualidade e melhoria
contínua dos serviços, aumentar a competitividade, valorizar o território com a partilha de
experiencias e boas práticas, assim como a disseminação/transferência e aquisição de
conhecimento a partir da organização de redes e parcerias, criar redes de comercialização,
elaborar materiais promocionais, realizar estudos/seminários, concluindo, criar um território forte,
dinâmico, empreendedor e inovador, orientado para os recursos endógenos.
No âmbito da cooperação LEADER, aguardam-se os avisos de abertura à componente de
cooperação, sendo que em 2016 não ocorreram.

4. REDE RURAL NACIONAL
No ano de 2016 a ADRIMAG apresentou à medida 1.0.1 - Grupos Operacionais a candidatura
MinhoFructus e iniciou a preparação da candidatura REDE LEADER 2020: Qualificar,
Cooperar, Comunicar para apresentar à Área 2 – Divulgação e informação com vista à execução
do PDR 2020.

10.1 Grupos Operacionais

MinhoFructus
A ADRIMAG integrou a parceria com 9 entidades sendo a candidatura assenta no facto do Minho
foi em tempos um importante produtor de frutas, principalmente de maçã, pêra e laranja. Com a
evolução da agricultura operada nas últimas décadas e o abandono da atividade agrícola, muitas
das variedades regionais que constituíam a base para a produção de sidra (outrora uma
importante actividade nos vales do Neiva, Minho, Homem e Cávado) e para a produção de maçãs
e pêras para consumo em fresco e também para "pêras passas"ou sidra, deixaram de representar
o interesse de outrora para os agricultores. Nesta região existem dezenas de variedades de frutas
regionais que ao longo dos tempos se foram adaptando às características edafoclimáticas e os
ecosistemas específicos de cada zona e cujo cultivo é ancestral e intimamente ligado à história e
cultura locais, traduzidas pelas inúmeras manifestações culturais associadas às variedades de
frutas regionais. Vivemos atualmente numa sociedade que promove o "absolutismo do mercado
livre", onde a grande distribuição é que define quais os produtos frutícolas (entre outros) que os
consumidores podem levar para suas casas, comprometendo o desenvolvimento de regiões de
minifúndio onde predominam as pequenas explorações, como é o caso da região do Minho. É por
isso necessário estudar e investigar as variedades regionais e encontrar novas soluções para a
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sua valorização agro-alimentar ao nível da produção sustentável, e optimização do seu consumo
em fresco e transformado e potencial valorização na indústria alimentar (ex. sidra, batidos de
frutos, produtos desidratados, produtos liofilizados, compotas, produtos cristalizados ou
confitados, etc) de modo a aproveitar todo o seu potencial alimentar e económico junto de
mercados de consumidores cada vez mais recetivos a novos produtos que apresentem
características diferenciadoras em relação aos produtos massificados. Serão abrangidas por este
plano de acção as seguintes variedades de frutas: : Maçã Porta da Loja; Maçã Pipo de Basto;
Maçã Verdeal ou Pero Limão; Maçã Camoesa de Coura; Pêra de Amorim; Pera Formiga; Laranja
de Ermelo ; Laranja de Amares e Laranja da Pala.

Área 2 – Divulgação e informação com vista à execução do PDR 2020

REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar
A ADRIMAG integrou a parceria REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar, cuja
entidade gestora é a MINHA TERRA - Federação Portuguesa de Associações de
Desenvolvimento Local.
O projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar” enquadra-se no âmbito do
aviso de concurso nº 1/Operação 20.2.2/2016 da Assistência Técnica do PDR2020, para a Área 2
– Divulgação e informação com vista à execução do PDR2020, Área temática LEADER, com o
intuito de capitalizar a experiência e o trabalho desenvolvido pela Federação Minha Terra (FMT),
os Grupos de Ação Local (GAL) e a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR/RRN), entidades responsáveis e envolvidas na implementação e acompanhado dos
trabalhos de preparação e execução das ações a implementar no âmbito da Medida 10
LEADER/DLBC do PDR2020.
O projeto será liderado pela FMT, numa parceria com os 54 GAL do Continente, através das
respetivas entidades gestoras, e com a colaboração da DGADR/RRN.
As atividades a desenvolver enquadram-se e dão resposta aos principais temas prioritários
definidos pelo Plano de Ação da Rede Rural Nacional:
i. Qualificação técnica dos GAL, para a implementação das Estratégias de Desenvolvimento
Local (ELD);
ii. Promover o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação
LEADER que contribuam para o reforço da qualidade das EDL, no âmbito do
Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), vertente rural;
iii.

Facilitar a interação entre os GAL e as diferentes entidades intervenientes no
desenvolvimento dos territórios rurais – DLBC Rural.
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II - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

a)FMC – FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS
Durante o ano de 2016 realizou-se candidatura a Formação Modular para Empregados e
Desempregados, de acordo com o aviso de abertura de candidatura nº POISE-24-2016-04, no
âmbito do programa Operacional Inclusão Social e Emprego, aguardando-se, ainda, os resultados
da mesma. Esta candidatura prevê a obtenção de financiamento para a realização de formação
modular nas seguintes Áreas de Educação e Formação, áreas para as quais a ADRIMAG tem
acreditação atribuída pela DGERT:
010 – Formação de Base
345 – Gestão e Administração
346 – Secretariado e Trabalho Administrativo
761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens
762 – Trabalho Social e Orientação
811 – Hotelaria e Restauração
812 – Turismo e Lazer

b) FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA
A ADRIMAG desenvolveu durante o ano de 2016 a seguinte ação de formação certificada, não
financiada:
- Intérpretes do Arouca Geopark, em parceria com a AGA – Associação Geoparque Arouca e o
Município de Arouca, composta por 28 formandos. Esta ação de formação decorreu de 29 de
janeiro a 11 de março de 2016, com um total de 50 horas.
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III - RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

a)CQEP – CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL
De acordo com o Despacho nº 1450/2014 de 29 de janeiro 2014, foi autorizado o funcionamento
do Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP), promovido pela ADRIMAG, na
NUT III de Entre Douro e Vouga, com término a 31 de dezembro de 2016. Recebeu, em Março de
2016, a aprovação à candidatura feita ao POCH – Programa Operacional Capital Humano, para a
componente financeira de apoio ao funcionamento do CQEP da ADRIMAG, no valor total de
67.863,52€.
Os CQEP são as entidades que sucedem aos Centros Novas Oportunidades, para além da
atividade no âmbito da qualificação de adultos, possuem competências na área da informação,
orientação e encaminhamento de jovens, bem como na articulação com a Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) no âmbito da definição da rede de oferta
qualificante.
Operando de modo coordenado e integrado no território nacional, constituem-se como uma
interface, com as ofertas de educação e formação disponíveis no âmbito do Sistema Nacional de
Qualificações, respondendo às efetivas necessidades de qualificação dos jovens e dos adultos,
em estreita articulação com o mercado de trabalho.
O CQEP da ADRIMAG entrou em funcionamento desde do dia 17 de março de 2014, com as
seguintes atribuições:
• Informação, orientação e encaminhamento de jovens com idade igual ou superior a 15 anos,
ou independentemente da idade a frequentar o 9º ano de escolaridade.
• Informação, orientação e encaminhamento de jovens e adultos.
• Desenvolvimento de ações de informação e de divulgação.
• RVCC Profissional - Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências Profissionais e/ou de Dupla Certificação nas seguintes áreas de educação:
346- Secretariado e Trabalho Administrativo
345 – Gestão e Administração
521 – Metalurgia e Metalomecânica;
621 – Produção Agrícola e Animal;
761 – Serviços de Apoio a Crianças e Jovens;
762 – Trabalho Social e Orientação.
811 – Hotelaria e Restauração

ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro Arada e Gralheira

_______________________________________________________Relatório de Atividades e Contas de 2016

Ao longo do ano de 2016, desenvolveram-se as seguintes atividades:
• Ações de informação e de divulgação junto dos agrupamentos de escolas, autarquias e
gabinetes de inserção profissional dos concelhos de Arouca e de Vale de Cambra e tecido
empresarial em Vale de Cambra e instituições de Solidariedade Social;
• Desenvolvimento das etapas de intervenção do CQEP: acolhimento de jovens/adultos;
diagnóstico; informação e orientação; e, encaminhamento;
• Desenvolvimento de processos de RVCC de Dupla certificação e profissional de Nível II e
IV, nas seguintes áreas: Serviço de Apoio a Crianças e Jovens: Técnico/a de Ação
Educativa (Nível IV), em Vale de Cambra; Trabalho Administrativo e Secretariado:
Técnico(a) Administrativo(a)(Nível IV) em Arouca e Vale de Cambra: Trabalho Social e
Orientação: Agente em Geriatria(Nível II) e Técnico(a) de Apoio Familiar e à
Comunidade(Nível IV) na Fundação Luiz Bernardo de Almeida e nos Paços do Concelho,
em Vale de Cambra.
• Certificação de 52 candidatos.

De seguida segue-se tabela atualizada dos resultados alcançados até 31 de dezembro de 2016:

A atividade do CQEP encerrou a 31 de dezembro de 2016.
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IV - GESTÃO DE PROJETOS E INICIATIVAS

a) NORTE 2020
PROVERE
A Estratégia de Eficiência Coletiva e Programa de Ação “Montemuro, Arada e Gralheira”
Na sequência da publicação do Aviso de Abertura de Concurso respeitante ao Reconhecimento
Formal das Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE na Região do Norte (2ª fase) – Aviso nº
NORTE-28-2015-17 - a ADRIMAG enquanto entidade líder do consórcio responsável pela
implementação da Estratégia de Eficiência Coletiva e Programa de Ação PROVERE –
Montemuro, Arada e Gralheira - no último período de programação financeira e após auscultar os
municípios das Montanhas Mágicas®, relativamente a projetos âncora e complementares que
pretendam integrar no Programa de Ação da referida EEC. Destina-se igualmente a obter
informações relativamente a projetos de iniciativa privada, que sejam do conhecimento do
município, e que possam vir a integrar o referido Programa de Ação, apresentou a candidatura à
2ª fase do Convite/Aviso de Abertura de Concurso, relativo ao PROVERE – Programa de
Valorização Económica de Recursos Endógenos – Estratégias de Eficiência Coletiva
Reconhecidas na Região Norte. O valor global desta candidatura é de 16.138.959,01€.
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b)EIXO PRIORITÁRIO 3 – PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, COMBATER A POBREZA E A
DISCRIMINAÇÃO

Tipologia de Operação 3.10 - Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)

CLD3G – CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TERCEIRA GERAÇÃO
No âmbito do Programa Operacional da Inclusão Social e
Emprego

(POISE),

o

Ministério

da

Solidariedade,

Emprego e Segurança Social implementou a 3ª vaga do
Programa Contrato Local de Desenvolvimento Social,
agora designado de CLDS3G.
A ADRIMAG, entidade que coordenou e executou este programa no concelho de Arouca, através
do projeto AroucaInclui, alargou o seu âmbito de intervenção para os municípios de Vale de
Cambra e de Castelo de Paiva, assumindo o papel de entidade coordenadora local de parceria,
uma vez que foi escolhida para tal pelos Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) dos respetivos
municípios. Desta forma, em julho de 2015 apresentou candidatura ao concurso dos Contratos
Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) - Aviso nº POISE-32-2015-08 e em outubro de 2015
recebeu a aprovação de 100% dos 3 CLDS3G nas análises técnica e financeira dos projetos.
Os CLDS3G dos concelhos de Arouca, Vale de Cambra e Castelo de Paiva, designados de
AroucaInclui, Vale + Social e Projeto VIDA, iniciaram em outubro de 2015 e têm uma vigência de
36 meses.

AROUCAINCLUI
O projeto AroucaInclui no decorrer do ano civil de 2016, deu continuidade à
execução das atividades previstas no seu plano de ação, numa estratégia
concertada com as diversas entidades do território. De facto, importa realçar o
papel de todos os parceiros envolvidos, na potenciação e no incremento de
estratégias de capacitação das pessoas e das comunidades. A intervenção
estruturou-se nos 3 eixos orientadores, sendo eles: Emprego, Formação e Capacitação;
Intervenção Familiar e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil e, ainda, a Capacitação da
Comunidade e das Instituições.

Eixo de intervenção 1 – emprego, formação e qualificação
Ação 3- Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo
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➢ 30-03-2016;

14-04-2016;

Empreendedorismo

e

13-10-2016
de

–

Sessão

apresentação

do

de

sensibilização

Programa

para

o

Empregabilidade

e

Empreendedorismo - Biblioteca Municipal de Arouca – 182 participantes desempregados
inscritos no IEFP;

➢ 13-05-2016; 27-05-2016; 17-06-2016 - Balanço de Competências Empreendedoras –
ADRIMAG CADL – 8 participantes

➢ 14-10-2016 – Workshop de Empreendedorismo
–

Biblioteca

Municipal

de

Arouca

–

13

participantes

➢ 20-10-2016 – Atelier de Ideias de Negócio –
ADRIMAG CADL – 7 participantes
➢ 4-11-2016 – Sessão de Informação “Como criar
uma

empresa”

-

ADRIMAG

CADL

–

2

participantes

➢ 12-12-2016

–

Sessão

de

Informação

CoopJovem – Casa das Pedras Parideiras –
29 participantes

ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro Arada e Gralheira

_______________________________________________________Relatório de Atividades e Contas de 2016

Ação 5- Sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras para uma
participação ativa na concretização de medidas ativas de emprego e em processos de inserção
profissional e social
➢ 15-09-2016

–

Sessão

de

informação

e

inauguração do Balcão Empreender – Gabinete
Via Verde Social – 7 participantes

➢ 21-10-2016

–

Sessão

de

informação

para

produtores locais e empresários – Loja Arouca
Agrícola – 6 participantes

Ação 6- Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam
ou concluem o sistema educativo, no sentido de desenvolver ações de favorecimento da
integração profissional
➢ janeiro de 2016- Implementação do programa Valoriza-te para o Mercado de Trabalho
(em articulação com o Agrupamento de Escolas de Arouca e GIP de Arouca) - 32 alunos
do 12º ano do ensino profissional;
➢ Em complemento às sessões em contexto de aula, foram desenvolvidas duas atividades
outdoor.
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Ação 7- Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino
secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto pelo
risco e que constituam uma primeira abordagem à atividade empresarial

➢ 6-01-2016 a 26-02-2016 – Programa de Balanço
de

Competências

Empreendedores

–

Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz
– 103 participantes

➢ 8-03-2016 a 11-03-2016 – Sessões de Motivação para o Empreendedorismo –
Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz – 413 participantes

➢ 31-05-2016 – Encerramento do Concurso
Jovens Empreendedores - III Edição – Loja
Interativa de Turismo

Ação 8- Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos
locais e ou regionais de modo a potenciar o território e a empregabilidade
➢ 21-05-2016 – Oficina de Cozinha “Alimentar
(com) o Coração” – Loja Arouca Agrícola – 17
participantes
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➢ 30-11-2016 – Oficina de Cozinha “Chás e Ervas
Medicinais” – Loja Arouca Agrícola – 28
participantes

Relativamente ao eixo I importa ainda referir algumas ações de complemento, desenvolvidas em
parceria com o Gabinete de Inserção Profissional. Foram aplicados 2 programas de apoio à
inserção profissional, um destinado a jovens licenciados e outro desenvolvido para beneficiários
de Rendimento Social de Inserção.

Eixo de intervenção 2 – intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza
infantil
Ação 9 - Estratégias genericamente aplicáveis ao nível da qualificação das famílias,
designadamente informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências
dos respetivos elementos e aconselhamento em situações de crise.
➢ Educação sociofamiliar no domicílio – foram acompanhadas 8 famílias, encaminhadas pelos
diversos serviços de ação social do município de Arouca, ao nível do desenvolvimento de
competências pessoais, sociais e parentais;

➢

Serviço (Re)Agir- interveio com 37 pessoas com problemas ligados ao álcool através da
implementação de sessões psicoeducativas individuais e em grupo;

➢

Espaço Aconchego- foram realizadas sessões psicoeducativas com 15 vítimas de violência
doméstica;

➢ Promoção da Parentalidade Positiva:
• 22/01/2016 - Sessão sobre Parentalidade Positiva, dinamizada pela psicóloga Mafalda
Branco, organizada em parceria com Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Polo Escolar do Burgo- participaram cerca de 20 pais/encarregados de educação.
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• 28/01/2016

- Sessão “Tempo de Estudar”,

organizada em parceria com o SPO do
Agrupamento de Escolas de Escariz, no âmbito
das medidas de promoção do sucesso escolar
– participaram 14 encarregados de educação

• 15/04/2016- Sessão informativa
“Desenvolvimento infantil” – preparar a
transição para o 1º ciclo”, dinamizada pela
Enfermeira Marta da UCC de Arouca. Esta
sessão decorreu da parceria entre o projeto
AroucaInclui e a CPCJ para assinalar o mês da
prevenção dos maus tratos na infânciaparticiparam 13 pais/encarregados de
educação.

• 25/11/2016

-

Mindfulness
consciente,

“Educar

Aqui

–

à

Rumo

presente

e

Agora!

Parentalidade
e

autêntica”,

dinamizada pela Psicóloga Filipa Soares. Esta
atividade foi dirigida aos pais e encarregados
de educação dos alunos do Agrupamento de
Escolas de Arouca- 120 participantes.
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➢ Sessões de informação para pais de crianças com deficiência ou doença crónica

• 14/04/2016

-

Sessão

informativa

“A

perturbação do espectro do autismo e o
comportamento do meu educando… Existe
receita?” - Agrupamento de Escolas de
Escariz- 15 participantes (encarregados de
educação dos alunos perturbação do espectro
do autismo; auxiliares de ação educativa e
profissionais do ensino especial).

• 22/05/2016

- Sessão sobre “As relações

interpessoais

e

a

sexualidade

na

adolescência” - Agrupamento de Escolas de
Escariz- 11 participantes (encarregados de
educação dos alunos perturbação do espectro
do autismo; auxiliares de ação educativa e
profissionais do ensino especial).

➢ Prevenção da violência doméstica
• 15/04/2016- Ação de formação “Violência
Doméstica” - Formação dinamizada pelo
Núcleo

de

Atendimento

às

Vítimas

de

Violência Doméstica do distrito de Aveiro, da
Cáritas- 19 técnicos
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➢ fevereiro a abril – Sessões de prevenção da
violência no namoro, em articulação com
equipa PES da Escola Secundária de Arouca210 alunos do 10º ano de escolaridade.

➢ novembro/dezembro- Prevenção do consumo de bebidas alcoólicas- em articulação com
equipa PES da Escola Secundária de Arouca. Abrangeram 110 alunos do 9º ano de
escolaridade.

Ação 10 – Estratégias direcionadas para as crianças e jovens, promovendo estilos de vida
saudáveis e de integração social, numa perspetiva holística e de desenvolvimento comunitário,
nomeadamente ao nível da promoção da saúde, do desporto, da cultura e da educação para uma
cidadania plena.
➢ Conclusão do Programa “Bem me Quer” – ano letivo 2015/2016, dirigido aos alunos do 5º
ano de escolaridade dos agrupamentos de escolas de Arouca e de Escariz- 221 crianças.

➢

Oficinas Inclusivas Verão 2016 – participaram 18 crianças e jovens com necessidades
educativas especiais, dos agrupamentos de escolas de Arouca e de Escariz.
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➢ Passe de Férias Verão 2016 – participaram 23 jovens com idades compreendidas entre os
13 e os 17 anos.

➢ Início do Programa “Bem me Quer” – ano letivo 2016/2017, dirigido aos alunos do 5º ano
de escolaridade dos agrupamentos de escolas de Arouca e de Escariz- 219 alunos/as.

Ação 11 - Estratégias genericamente aplicáveis ao nível da qualificação das famílias,
designadamente informação dos seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências
dos respetivos elementos e aconselhamento em situações de crise.
➢ Ao nível do Projeto Família foram acompanhados 14 indivíduos/famílias encaminhados
pelos diversos serviços sociais.

Eixo de intervenção 3 – capacitação da comunidade e das instituições
Ação 12, “Desenvolvimento de ações de apoio técnico à auto-organização dos habitantes”, foram
desenvolvidas as seguintes atividades:

➢

29/10/2016- Apoio técnico à Associação
Social e Cultural da Espiunca para a
constituição e dinamização de um grupo
de cantares- contou com a presença de
cerca de 30 habitantes.
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➢ 12/11/2016- workshop subordinado ao tema “Turismo e Empreendedorismo” em Canelas,
em parceira com a Associação Geoparque Arouca- 9 empreendedores

➢ 19/11/2016- I Encontro de Associações de Canelas e Espiunca- contou com o
envolvimento de seis associações e teve cerca de 200 participantes.

➢ 10/12/2016- Laboratório de Natureza na Espiunca, em articulação com a Associação
Geoparque Arouca, seguido da partilha de um caldo comunitário- contou com a
participação de cerca de 30 habitantes.
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➢ 18/12/2016- “Baile Tradicional em Regoufe- teve como objetivo promover o convívio
intergeracional e a valorização das tradições, e contou com a participação de cerca de 12
habitantes.

Ação 13-Criação/revitalização de associações
➢ 26/11/2016- Visita de boas práticas à Associação Etnográfica e Social do Montemuro6 associações envolvidas

Ação 14- Desenvolvimento de Instrumentos facilitadores tendo em vista a mobilidade de pessoas
a serviços públicos de utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social
➢ Elaboração e aprovação do regulamento referente à implementação de um projeto-piloto
designado de táxi social. O “Táxi Social” é um projeto-piloto, que tem como objetivo
combater a exclusão de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e
carência económica, através da promoção do seu acesso aos serviços de utilidade pública
situados em Arouca.
➢ 16/09/2016- Reunião com técnicos de Serviço Social para a implementação/divulgação do
serviço- Táxi Social
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VALE + SOCIAL

O CLDS-3G do concelho de Vale de Cambra, intitulado Vale +Social,
caracterizado como território envelhecido e afetado por desemprego,
sobretudo jovem, tem como objetivo geral promover o desenvolvimento
social integrado, favorecendo a igualdade de oportunidades e o
crescimento sustentável do território. Para tal, pretende potencializar a
empregabilidade, estimulando o empreendedorismo e os produtos locais do território, capacitar as
famílias em situação de vulnerabilidade, a comunidade, as instituições e promover o
envelhecimento ativo.
O plano de ação do Vale + Social é constituído por 19 ações enquadradas nos 3 eixos de
intervenção do CLDS3G.
As atividades apresentadas de seguida são referentes ao período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de
dezembro de 2016.
Eixo de intervenção 1 – emprego, formação e qualificação
• Criação de um Grupo de Entreajuda para a Procura Ativa de Emprego – GEPE (Ação 1)
(08/11/2016)

• Fomentar o espaço do empreendedor (Ação 3)
“Espaço E” - Acompanhamento individual de potenciais
empreendedores, com base na metodologia CRER: Checkups de Negócios; Balanço e Promoção de Competências
para

o

Empreendedorismo;

Estudos

de

Viabilidade

Económico-Financeira; Acompanhamento na Abertura e
Consolidação de Empresas (10 atendimentos);
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Sessão de Informação coletiva sobre a criação de empresas (21/12/2016);

Workshop de estímulo de Ideias de Negócio (14/12/2016);

• Sensibilização de empresários, instituições e entidades empregadoras locais (Ação 5)
Jornadas “Aqui Há Futuro” - realizadas em parceria com o Gabinete de Inserção Profissional do
Município Vale de Cambra (21 a 23 de abril de 2016);

Sessão de Esclarecimento para empresários e dirigentes da economia social sobre medidas
ativas de apoio à inserção profissional do IEFP.

(29/09/2016);

4 Newsletters + Emprego online enviadas a cerca de 160 entidades empregadoras com a
informação das medidas ativas de emprego e candidaturas abertas no âmbito do Portugal 2020;
• “FOCA NO FUTURO” (Ação 6) – Realização de um programa de orientação de carreira e
de apoio à inserção profissional para alunos que abandonam ou concluem o sistema
educativo, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Búzio e a Câmara Municipal de
Vale de Cambra.

• Desenvolvimento de ações de estímulo das capacidades empreendedoras dos alunos
do ensino secundário (Ação 7)
“+ Empreendedor” - Realização de 2 Programas de Balanço de Competências Empreendedoras
destinados aos alunos do 12º ano do ensino profissional (Ano letivo 2015/2016; Ano letivo 2016/2017);
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“Ateliers de Estímulo ao Empreendedorismo” – realização de 2 ateliers pelas turmas de 9º ano
e Ensino secundário;
Concurso “Jovens Empreendedores Búzio” (17 de março 2016).

• Promoção dos produtos locais (Ação 8)
Levantamento de necessidades de formação dos produtores locais (42 produtores inquiridas);
Mercado dos Produtores – Festival Felgueira Aldeia Viva (07/08/2016);

Marchas Infantis (10/06/2016);

Feira da Castanha (03 a 06/11/2016):
Conferência “O Castanheiro na Economia Local” com a comunicação “Aspetos Legais da
Atividade Agrícola” dinamizada pelos serviços distritais de Aveiro das Finanças e da Segurança
social;
Saída Micológica;
Showcooking.
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Projeto “(Qual)idade” – sessão de informação sobre o empreendedorismo feminino; sessões
para trabalhar competências empreendedoras em parceria com o Gabinete de Inserção
Profissional do Município de Vale de Cambra (23 mulheres envolvidas).

Loja Móvel: criou-se uma loja móvel para a promoção e dinamização dos
produtos Valecambrenses (inaugurada na Feira da Castanha)

Eixo de intervenção 2 – intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil
• Equipa de Apoio às Famílias (Ação 9)
“Somos + Família” – Programa de treino de competências parentais para famílias sinalizadas
pela ação social;
“Acompanhamento Psicoeducativo/Motivacional” para situações de violência doméstica
(apoio à vítima) e situações de problemas ligados ao álcool, para posterior encaminhamento para
entidades especializadas;
“Crescer + Feliz” – Sessão de Parentalidade Positiva “Educar da Cabeça para o Coração”
(18/11/2016);

Grupo “reFORÇAr” – grupo de apoio a família que têm a cargo crianças/jovens com
Necessidades Educativas Especiais (reuniões de esclarecimento/divulgação), em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Búzio.
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• Estratégias direcionadas para crianças e jovens (Ação 10)
“Ser+Capaz” – Programa de Treino de Competências Pessoais e Sociais dirigido a alunos(as) do
5º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Búzio – ano letivo 2016/2017.

“Férias (con)Vida” – Oficinas Ocupacionais para crianças do 1º e 2º ciclo residentes nas
freguesias de Arões, Cepelos e Junqueira – 2 oficinas realizadas nas férias letivas da páscoa e
natal (total de 71 crianças);

“ProjetarFuturo” – Oficinas Ocupacionais para jovens do 3º ciclo e ensino secundário com o
objetivo de proporcionar aos jovens uma experiência profissional na sua área de interesse – 1
oficina realizada nas férias letivas do verão (45 jovens e 23 coletividades que acolheram os
jovens).

• Implementação do Serviço de Mediação Familiar e Laboral (Ação 11)
Aprovação da minuta para a criação do serviço de mediação familiar e laboral no dia 16 de
setembro de 2016, em reunião de Assembleia Geral da Câmara Municipal de Vale de Cambra.
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• Ações Socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das
pessoas idosas (Ação 12)
“Levantamento de interesses e necessidades da população idosa” – questionário aplicados à
população idosa das freguesias de Arões, Cepelos e Junqueira e Vila Cova de Perrinho (135
pessoas idosas inquiridas).
Exposição de “Artes & Ofícios” e Concurso de fotografia “Lente Rural” – Festival Felgueira
Aldeia Viva (24 de julho a 07 de agosto de 2016).

• Ações de Combate à Solidão e Isolamento (Ação 13)
Seminário “(Re)Conhecer para Agir” – no âmbito do dia internacional de sensibilização para a
prevenção da violência doméstica contra pessoas idosas (15/06/2016).
“(Re)Conhecer para Agir” – Ações de sensibilização sobre a prevenção da violência doméstica
contra a pessoa idosa, realizadas pelas freguesias do concelho de Vale de Cambra, em parceria
com a Secção de Programas Especiais da GNR.

• Desenvolvimento de Projetos de Voluntariado (Ação 14)
“Apadrinhamento de Idosos(as)” - Sessões de apresentação do projeto de voluntariado,
realizadas pelas freguesias do concelho, em parceria com a Câmara Municipal de Vale de
Cambra;
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Visita de Boas Práticas ao projeto de voluntariado “Bem-Me-Quer Mais Perto” de Viana do
Castelo.

Eixo de intervenção 3 – capacitação da comunidade e das instituições
• Projeto “Saberes do Vale” (Ação 15)
Levantamento de saberes, tradições e interesses das aldeias de Arões, Cabrum, Felgueira,
Lomba e Paraduça (59 pessoas inquiridas);
Ações de sensibilização: Palestra “Turismo Social: um novo desafio” integrado no Festival
Felgueira Aldeia Viva (23/07/2016);
“I Percurso Experimental de Turismo Social”, realizado em parceria com a Associação
Desportiva e Cultural de Felgueira e Associação de Desenvolvimento Turístico de Paraduça
(27/11/2016);

Visita de Boas Práticas à Aldeia do Pai Natal em Cinfães (17/12/2016);

• Revitalização do associativismo e a economia social (Ação 16)
Ação

de

informação para

dirigentes

associativos

(27/02/2016);
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Colóquio “(IN)CAPACITAR - uma responsabilidade de todos” realizado em parceria com a
Associação Valecambrense de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente (02/12/2016);

Sessão de Team Building para técnicos da área social (08/10/2016);

1ª edição da Newsletter “ECO Social” (setembro de 2016);
• Transporte Solidário (Ação 17)
Reuniões de planificação com o Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho de Vale de
Cambra e Instituições locais para a criação de um plano municipal.
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Projeto VIDA
O CLDS-3G do concelho de Castelo de Paiva, intitulado Projeto VIDA,
caracterizado como território especialmente afetado por desemprego e
com situações críticas de pobreza infantil, onde se pretende desenvolver
um conjunto de ações em correspondência com a identidade social e
cultural do concelho de Castelo de Paiva, através do desenvolvimento de
uma estratégia de dinamização do empreendedorismo, estimulando e
alavancando esta capacidade nas crianças e jovens, através da potenciação e rentabilização dos
recursos endógenos e na reconversão dos mesmos em prol do desenvolvimento social.
Além da entidade coordenadora ADRIMAG, o projeto tem ainda como entidades executoras a
ARPIP (Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pedorido), a Santa Casa da
Misericórdia de Castelo de Paiva e a Associação de Solidariedade Social “Os Cucos”.
O plano de ação do CLDS-3G para o território de Castelo de Paiva, divide-se em 3 eixos,
conforme a Portaria em vigor.

Relativamente ao ano de 2016 foram realizadas várias reuniões de trabalho com as seguintes
entidades:
• Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva
• Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão
• APPACDM de Castelo de Paiva
• Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)
• Câmara Municipal de Castelo de Paiva
• Centro Social do Couto Mineiro do Pejão
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castelo de Paiva
• Gabinete de Inserção Profissional de Castelo de Paiva
• Guarda Nacional Republicana de Castelo de Paiva
• Junta de Freguesia de S. Martinho
• Junta de Freguesia de Sardoura
• Núcleo Local de Inserção
• Rede Social do Concelho de Castelo de Paiva

Eixo I – Emprego, Formação e Qualificação
Relativamente às atividades que foram dinamizadas durante o ano de 2016 no âmbito do Eixo I,
que diz respeito ao Emprego, Formação e Qualificação foram dinamizadas as seguintes
atividades:
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• Realização de sessões individuais com desempregados,
encaminhados pelo Gabinete de Inserção Profissional, com o
intuito de os capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura
ativa de emprego. Durante estas sessões foi-lhes fornecido apoio
técnico na elaboração de alguns documentos (currículos,
respostas a anúncios de emprego, cartas de apresentação,
candidaturas espontâneas) assim como na preparação de
entrevistas de emprego.

• Apoio técnico a projetos de autoemprego e de empreendedorismo tendo em conta os
diferentes programas e instrumentos de apoio existentes.
Nesse sentido, durante o ano de 2016, as
técnicas responsáveis pelo Eixo I prestaram
apoio a jovens empreendedores do concelho
e trataram de fazer o encaminhamento para
um

Programa

(Metodologia

existente
CRER)

na
para

ADRIMAG
que

os

empreendedores pudessem esclarecer todas
as suas dúvidas relativas à Criação do Próprio
Negócio.

Até

ao

momento,

foram

acompanhados 4 jovens empreendedores.
• Sessões de Informação e Sensibilização sobre Medidas Ativas de Emprego –

Realizaram-se na URBE (entidade formativa local) duas sessões dirigidas a duas turmas
que terminaram o curso profissional de
Mecatrónica. As sessões tiveram como temas
a apresentação e divulgação das medidas
ativas de emprego e empreendedorismo do
IEFP.
Esta

iniciativa

colaboração

dos

contou

ainda,

Gabinetes

com

a

de Inserção

Profissional.

• Sessão de Informação dirigida a Empresários – No dia 18 de fevereiro de 2016 foi
realizada uma sessão de informação dirigida a empresários em parceria com a Câmara
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Municipal de Castelo de Paiva e a EuropDirect. A temática abordada durante a sessão foi

"Financiamento Europeu para Empresas".

• Programa Aconselha-te – Durante o ano letivo de 2016 foi preparado e organizado o plano
do Programa Aconselha-te com a intenção de abranger um grupo de alunos que
abandonem ou concluam o ensino secundário. Para isso, foi realizado um pedido de
encaminhamento dos alunos por parte das entidades educativas locais para se poder
proceder à execução do programa. Ainda no âmbito deste programa foram realizadas
durante o ano letivo 2015/2016 cinco sessões de orientação vocacional com duas turmas a
frequentar o oitavo ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do
Pejão.

• Gosto pelo Risco - No âmbito do Eixo I - Emprego, Formação e Qualificação, o CLDS3G
VIDA promoveu no dia 18 de março, no Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, um
workshop sobre empreendedorismo, dirigido aos alunos do ensino secundário. A sessão
teve como objetivo principal estimular a iniciativa, a inovação, a criatividade e o trabalho em
equipa para se ser empreendedor.
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Ainda de acordo com o plano de ação, foi apresentado na mesma sessão, um caso de
sucesso profissional de uma jovem empreendedora paivense.
Através do seu testemunho, Paula Melo, explicou todo o seu percurso académico e
profissional até conseguir vencer

três prémios nacionais de empreendedorismo,

nomeadamente o Prémio Jovem Empreendedor 2014 da ANJE.
• Oficinas de Empreendedorismo – Durante o ano letivo 2015/2016 realizaram-se duas
Oficinas de Empreendedorismo com duas turmas do 10º ano de ensino profissional no
Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva. Em cada uma das oficinas de
empreendedorismo foram realizadas 6 sessões, que tal como está previsto no plano de
ação, permitem dotar os alunos de ferramentas ao nível da comunicação verbal,
assertividade, poder de persuasão, capacidades de liderança, criatividade, trabalho em
equipa incentivando posteriormente ao empreendedorismo.
•
• Desmistificar Profissões – No dia 15 de abril de 2016, no âmbito da atividade
DESMISTIFICAR PROFISSÕES, do EIXO I, um grupo de alunos do Agrupamento de
Escolas do Couto Mineiro do Pejão deslocou-se à Exponor (Feira das Profissões) e à
empresa NAUTILUS, na Zona Industrial de Felgueiras - Castelo de Paiva, para uma visita às
instalações.

• Mercado à Noite – relativamente a ação 8, que diz
respeito a promoção e criação de circuitos de produção,
divulgação e comercialização de produtos locais e ou
regional

de

modo

a

potenciar

o

território

e

a

empregabilidade, o Projeto VIDA dinamizou no dia 10 de
junho de 2016
uma

atividade

designada de MERCADO À NOITE. Esta iniciativa
foi realizada no Mercado Municipal de Castelo de
Paiva e consistiu num dia repleto de atividades,
onde

artesãos

e

produtores

do

concelho
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estiveram presentes a mostrar o que de melhor se produz em Castelo de Paiva.
Neste evento, foi ainda promovido um showcooking com o Chefe José Correia, que
demonstrou duas receitas tradicionais com produtos certificados locais (Bife à Santa
Eufémia com pudim de favas e Sopa Seca sob cremoso de sarrabulho doce). Esta ação
esteve inserida na iniciativa “Os Sabores da Natureza”, lançada pelo “The Europarc
Federation”, no âmbito do Dia Europeu dos Parques, à qual aderiu a Câmara Municipal de
Castelo de Paiva, a ADRIMAG, Montanhas Mágicas, em parceria com a Urbe Consultores
Associados.

• Festa da Castanha e do Vinho Doce – No âmbito do Eixo I, ação 8, foram promovidos dois
produtos locais do concelho – a castanha e o vinho verde.
Durante a semana de 24 a 30 de outubro de 2016 foram realizadas várias atividades: 1)
Uma exposição temática realizada por idosos durante toda a semana no Mercado Municipal;
2) Nos dias 24, 25 e 27 de outubro as crianças deram vida àquele espaço, com a realização
de diversas atividades relacionadas com a castanha, realizando trabalhos manuais, um
atelier de culinária cujo principal ingrediente era a castanha; 3) Realizou-se uma desfolhada
e um magusto tradicionais no Largo do Conde; 4) Realizou-se também a habitual Feira
Agrícola, que contou com animação musical, um magusto, vinho doce e ainda com um
Concurso de doce de castanha, denominado "Melhor Doce de Castanha de Terras de
Payva".
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Eixo II – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil
•

Projeto Girassol – Iniciou em fevereiro de 2016 a ação 9 que diz respeito ao
desenvolvimento de ações que permitam o treino de competências sociais e parentais em
famílias desestruturadas e sinalizadas. Nesse
sentido, as técnicas responsáveis pelo eixo II
optaram por dividir este projeto em 2 fases, uma
primeira parte onde foram realizadas sessões em
grupo onde se abordaram temáticas como a
autoestima, assertividade, etc. E numa segunda
parte, após o levantamento das necessidades de
cada agregado as técnicas fizeram o respetivo acompanhamento em contexto doméstico.
Até ao momento já foram dinamizados três grupos em três freguesias distintas,
nomeadamente, freguesia de Oliveira do Arda, Sardoura e Sobrado. Este projeto tem
permitido estabelecer um plano de qualificação pessoal e familiar capacitando as famílias ao
nível da gestão da economia doméstica, através do acompanhamento que tem sido dado
pelas técnicas no domicílio.
• Magia na Infância – tal como está previsto no plano de ação, no ano de 2016 foram
dinamizados dois campos de férias, nomeadamente o das férias de Natal e o das férias da
Páscoa, esta atividade denomina-se de Magia na Infância. As atividades que se
dinamizaram nos dois campos de férias foram dirigidas a crianças oriundas de famílias
socialmente desfavorecidas e carenciadas, promovendo
atividades de lazer e diversão para as mesmas. Esta
ação foi executada pelos CUCOS, em colaboração com
a CPCJ, IPSS do concelho e Rede Social. Os campos
de férias dinamizados no ano de 2016 decorreram nos
dias 21, 22; 23; 24 e 29 de abril de 2016 (Férias da
Páscoa) e na semana de 19 a 23 de dezembro.
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• Conversas Saudáveis – Foi elaborado um plano formativo
para a capacitação de técnicos que trabalham com pessoas
que tenham problemas de foro mental. Nesse sentido, a
ADRIMAG e a ARPIP Pedorido, entidade coordenadora e
entidade executora, respetivamente, do CLDS 3G VIDA,
promoveram uma formação de 25 horas sobre o tema "Cuidar
da pessoa com demência", que se realizou nos dias 17, 20,
24 e 25 de outubro. Esta formação contou com a presença de
25 técnicos.

• Viver + - A intervenção com doentes com problemas ligados ao álcool é fundamental, uma
vez que no Concelho de Castelo de Paiva é uma problemática bastante vincada. Assim
sendo, o CLDS 3G Projeto VIDA dinamizou uma ação de formação para a capacitação de
técnicos(as) que intervêm nesta área, a primeira ação de formação decorreu nas instalações
da Biblioteca Municipal de Vale de Cambra no dia 7 de abril. Esta ação denominada
“Alcoolismo: Intervir para prevenir” foi aberta a outros técnicos da área da saúde mental. O
segundo dia foi a 8 de abril de 2016 e decorreu no Edifício Paços do Concelho, também em
Vale de Cambra. Após a realização desta formação as psicólogas do Projeto VIDA criaram
uma resposta direcionada ao atendimento personalizado e encaminhamento dos doentes
com problemas ligados ao álcool para entidades competentes (por exemplo, CRI Porto
Oriental). Neste momento, as técnicas fazem aconselhamento psicológico a 8 doentes com
PLA.
• A Música que vinha de dentro da Mina - é um
projeto dirigido às crianças residentes no Couto
Mineiro do Pejão, cujo objetivo é desenvolverem
as suas competências artísticas e fomentar o seu
gosto pela música, tendo como objetivo não
esquecer as raízes e tradição existentes no
Couto Mineiro do Pejão. Esta ação teve início em
janeiro de 2016 com os Jardins de Infância da Póvoa, Raiva, Casal da Renda e Serradelo.
As crianças fizeram a sua primeira atuação no dia 21 de junho no Largo do Conde aquando
das marchas de S. João
das instituições.
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• Percursos de Vida – esta atividade insere-se
no âmbito da ação 11 e tem como principal
objetivo a criação e implementação de um
serviço de apoio e atendimento personalizado
para a mediação de litígios que surjam no seio
da vida familiar, quer através de consulta
psicológica, quer através do aconselhamento
jurídico, em áreas como a violência, doméstica,
divórcio e responsabilidades parentais. No decorrer do ano de 2016 foram realizadas
diversas consultas psicológicas em que as problemáticas tratadas eram sobretudo
relacionadas com divórcio e violência doméstica. É importante salientar que os casos que o
CLDS 3G – Projeto VIDA acompanhou relacionados com violência doméstica foram todos
encaminhados pela GNR.
• Gabinete de Mediação Familiar – embora ainda não esteja a funcionar, a 26 de janeiro de
2016 foi já realizado um contacto com o Ministério da Justiça do qual ainda se encontra a
aguardar resposta para dar prosseguimento ao mesmo.

• Pacto de Amizade – no decorrer do ano letivo 2015/2016 foram promovidas ações de
combate às situações de bullying e violência no namoro dirigidas a crianças, adolescentes e
jovens, em contexto escolar/formativo, nos agrupamentos de Escolas de Castelo de Paiva e
do Couto Mineiro do Pejão. Esta atividade foi dinamizada com turmas do 5º, 6º, 7º, 8º anos.
Para além disso, no dia 8 de abril de 2016, ainda no âmbito do Eixo II e da atividade PACTO
DE AMIZADE, prevista no plano de ação do CLDS 3G VIDA, a Educadora Social Cátia Vaz
deslocou-se aos Agrupamentos de Escolas de Castelo de Paiva e do Couto Mineiro do
Pejão, para fazer a apresentação do jogo "A
brincar e a rir o bullying vamos prevenir", do qual é
autora. Este jogo é o primeiro jogo existente em
Portugal direcionado para a prevenção primária do
bullying escolar. Ainda no âmbito desta ação,
durante o ano de 2016 foram também realizadas
várias sessões de Apoio Psicoeducativo a crianças
e jovens sinalizados pelas entidades competentes
do concelho.
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Eixo III – Capacitação da comunidade e das instituições
• Boleia Social - Foram assinados no dia 11 de maio de 2016, os contratos de transporte em
táxi, entre a ADRIMAG, entidade coordenadora do CLDS3G VIDA e taxistas do concelho
que concorreram ao concurso de transporte respetivo, para dar início à medida do Eixo III,
denominada

BOLEIA

SOCIAL.

Esta

medida

inovadora tem como objetivo o transporte de
pessoas residentes no concelho de Castelo de
Paiva, consideradas isoladas socialmente, para os
locais onde se encontram os serviços públicos de
utilidade

pública

concelhios

(Repartição

de

Finanças, Segurança Social, Centros de Saúde
etc.) em Oliveira do Arda e Sobrado, através de catorze circuitos pré-estabelecidos.
O primeiro transporte realizado no âmbito da ação BOLEIA SOCIAL decorreu no mês de
julho de 2016 e continuará a estar em funcionamento até ao dia 25 de outubro de 2018.

• Moda Inclusiva e Semear para Colher - No âmbito do Eixo III e da atividade "Moda
Inclusiva" do CLDS VIDA, a APPACDM inaugurou no dia 8 de julho de 2016 o seu atelier de
costura. A par deste, também terá um atelier de jardinagem, inserido na atividade "Semear
para colher".
Para além da coordenação pela ADRIMAG, esta ação
tem como entidade executora a Santa Casa de
Misericórdia de Castelo de Paiva que também já deu
início ao seu atelier de costura. Ainda no decorrer do
ano de 2016 foram adquiridas duas estufas pela
entidade executora de modo a dar início a iniciativa
“SEMEAR PARA COLHER”.
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Atividades complementares ao Plano de Ação

Campo de Férias com Crianças com Necessidades Educativas Especiais - Nos dias 19, 20 e
21 de dezembro de 2016, a ADRIMAG, entidade coordenadora do Projeto VIDA, promoveu um
campo de férias dirigido a crianças, com visitas ao Museu World of Discoveries, no Porto, ao
Perlim em Santa Maria da Feira, a um Centro Hípico em Carregosa e ao Cinema a S. João da
Madeira, bem como atividades desportivas e terapia snoezelen.

I Seminário de Violência Doméstica - O CLDS3G VIDA em
parceria com a Câmara Municipal e a Rede Social de Castelo de
Paiva promover no dia 8 de março de 2016, por ocasião da
celebração do Dia Internacional da Mulher, um seminário sobre o
tema

violência

doméstica

e

igualdade

de

género.

A participação foi gratuita e dirigida a toda comunidade.

Volta de Apoio ao Emprego em parceria com o IEFP – No âmbito de
uma parceria entre várias instituições de entre as quais a ADRIMAG,
entidade coordenadora do CLDS 3G VIDA, a Volta de Apoio ao
Emprego realizou-se no dia 15 de setembro no Auditório Municipal de
Castelo de Paiva. Este evento foi uma oportunidade para quem procura
emprego, saber como chegar às ofertas disponíveis no espaço
europeu, bem como obter ajuda e conselhos relativamente à
construção de um Curriculum Vitae, entrevista de emprego e projetos
que apoiam o empreendedorismo individual.

Feira Social – Nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2016 a ADRIMAG, entidade coordenadora do
CLDS3G VIDA esteve representada na X Feira Social de Castelo de Paiva. Foram dois dias
repletos de música, jogos e muita animação, dedicados às instituições que trabalham na área
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social e aos seus utentes. Esta iniciativa contou ainda com a presença do Sr. Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Atividades Lúdicas com utentes da APPACDM - iniciou no dia 16 de fevereiro de 2016 a
dinamização de atividades dirigidas a pessoas portadoras de deficiência, no caso, com os utentes
da APPACDM. Assim, quinzenalmente, duas técnicas do CLDS3G VIDA deslocaram-se à
instituição no sentido de prepararem uma dança e uma peça de teatro para serem apresentadas
posteriormente à comunidade.

Dia Mundial da Criança – A convite da Câmara Municipal
de Castelo de Paiva o Projeto VIDA esteve presente na
celebração do Dia da Criança, na Quinta do Pinheiro.
Foi um dia de muita animação e divertimento em que além
da divulgação das atividades e ações do CLDS3G VIDA, foi
elaborado o jogo "Caça ao Tesouro na Quinta do Pinheiro"
dirigido às crianças.
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Sorrisos no Coração – Durante os meses de julho e agosto foi realizada atividade “Sorrisos no
Coração” com alguns dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da
Misericórdia e da APPACDM. Esta atividade consistia em integrar os utentes num
estabelecimento fazendo uma espécie de “estágio profissional” por um dia.

Esta atividade teve

como objetivo a inclusão de pessoas portadores de deficiência na comunidade.

Dia da Eliminação pela Violência Contra as Mulheres - No dia 25 de novembro de 2016
comemorou-se o Dia da Eliminação pela Violência Contra as Mulheres. Desse modo o
ProjetoVIDA, em parceria com o Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão realizaram
uma história e um desenho "Era uma vez a Maria...". Esta iniciativa teve como objetivo a criação
de histórias alusivas a esta temática como forma de combate a um dos problemas mais graves
das famílias e, por conseguinte, da sociedade, no qual são violados os direitos essenciais da
pessoa humana e, em particular, os direitos das crianças, que, em muitos casos, assistem aos
atos de violência.

Programa de rádio “Pequenos Detalhes” – Ao longo do ano, as técnicas do ProjetoVIDA,
elaboraram textos sobre as mais diversas temáticas para serem divulgados num programa da
Rádio Paivense designado de “Pequenos Detalhes. Este Programa acabou por ser útil visto que
as técnicas usaram, grande parte das vezes, o tempo de gravação para divulgar o trabalho
desenvolvido pelo CLDS e assim aproximar os serviços à comunidade.
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Após um ano, o Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G VIDA continua a trabalhar no
sentido de estabelecer parcerias com as entidades locais existentes para que as ações propostas
para o território sejam amplamente aplicadas numa lógica de descentralização de recursos
existentes. Deste modo, as entidades começaram a entender a existência deste projeto e que
durante o seu período de vigência trabalhará com o intuito de promover a inclusão social dos
cidadãos, através da promoção da empregabilidade, do empreendedorismo e o combate à
exclusão social e pobreza extrema, nomeadamente infantil, conforme já referido.

c) METODOLOGIA CRER
A metodologia CRER de apoio à criação de empresas e ao empreendedorismo recebeu, ao longo
de 2016, 31 empreendedores com ideias de negócio. Após o pré-acolhimento dos
empreendedores e o checkup das respetivas ideias de
negócio, foi dado apoio no
estudo

da

viabilidade

económica de 12 projetos.
No ano de 2016 foram criadas
5 empresas com o apoio da
metodologia

CRER,

que

proporcionaram a criação de
7 postos de trabalho. As
empresas criadas têm como
atividades
automóvel

a
e

manutenção
industrial,

os

serviços agrícolas e a compra
e venda de lenha.

Durante o ano de 2016 não se efetuaram disseminações da metodologia, mantendo-se assim os
22 membros Nacionais da Rede de entidades que utilizam a Metodologia CRER. A nível
internacional, a Metodologia foi disseminada, até ao momento, para dois países: Hungria e Cabo
Verde.
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d) ERASMUS MAIS

KA1 – Mobilidades Individuais

APRENDER+
A ADDRIMAG continuou a desenvolver durante o ano de 2016 as atividades no âmbito do projeto
“APRENDER+” à Ação Chave I – Mobilidades Individuais para fins de Aprendizagem, com a
duração de 2 anos, vigente de 01 de junho de 2015 a 31 de maio de 2017, e subvenção atribuída
de 14.464,00€. Durante o ano de 2016 realizaram-se 4 mobilidades, das 8 mobilidades aprovadas
em projeto, para os técnicos da ADRIMAG, nas seguintes áreas: aprendizagem de línguas
estrangeiras, ação social e educação e formação de adultos.

GEOEDUCAÇÃO em AÇÃO
A ADRIMAG viu aprovada em maio de 2016 a sua candidatura “Geoeducação em Ação+” à Ação
Chave I – Mobilidades Individuais para fins de Aprendizagem, realizada em consórcio com os 7
municípios das Montanhas Mágicas, com a duração de 2 anos, vigente de 01 de junho de 2016 a
31 de maio de 2018, e subvenção atribuída de 39.900,00€. A candidatura prevê a realização de
24 mobilidades para 3 técnicos da ADRIMAG e 3 técnicos de cada município, nas seguintes
áreas: aprendizagem de línguas estrangeiras, gestão de projetos e dinamização de
atividades/eventos.

KA2 – Parcerias Estratégicas

PARTNERSHIP FOR GEO - EDUCATION
Durante 2016, a ADRIMAG concluiu as atividades previstas no âmbito do projeto Partnership for
Geoeducation, aprovado em 2014 com a duração de 2 anos, de 01 de setembro de 2014 a 31 de
agosto de 2016, o qual culminou com a apresentação pública do resultado final do projeto:
Metodologia em Geoeducação, a qual se encontra disponível para consulta e/ou impressão no
website da ADRIMAG. O objetivo do projeto passou pelo desenvolvimento de uma metodologia
inspirada nas atividades e recursos já desenvolvidos pelos outros países parceiros, cujo território
se caracteriza pela existência de um geoparque associado, constituindo-se esta um primeiro
passo para a criação de um geoparque na Polónia. Os países parceiros deste projeto foram a
Islândia, Polónia, Croácia e Portugal.
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TELI – TRANSNATIONAL EDUCATION IN LEADER IMPLEMENTATION2
A ADRIMAG durante o ano de 2016 iniciou o seu trabalho, enquanto parceira, no projeto TELI2 Transnational Education in LEADER Implementation 2. Este projeto teve o seu início em 01 de
setembro de 2016 e visa estudar a execução do programa LEADER em vários países da UE,
nomeadamente Irlanda, Eslovénia, Croácia, Polónia, Roménia e Portugal. O projeto procura
exemplos de modos de implementação mais eficazes nos países parceiros e consequente
transferência deste conhecimento através de uma unidade curricular/ programa credenciado pela
Universidade de Liubliana, Eslovénia e pelo Limerick Institute of Technology, na Irlanda. Este
projeto procura, igualmente, promover a partilha de aprendizagens entre os países que têm vasta
experiência no desenvolvimento de programas LEADER, como é o caso de Portugal, e aqueles
que iniciam agora a sua experiência na implementação do LEADER. Este projeto tem a duração
de 2 anos e prevê-se o seu término para 31 de agosto de 2018.

e) PAECPE
Foi assinado no dia 22 de julho de 2015, o Protocolo de Cooperação para Apoio Técnico à
Criação e Consolidação de Projetos entre o IEFP, IP e a ADRIMAG, no âmbito do Programa de
Apoio ao Emprego.
Ao abrigo deste protocolo, a ADRIMAG está credenciada para prestar aos beneficiários de
medidas e programas de apoio ao empreendedorismo que sejam executados pelo IEFP:
a) Apoio técnico prévio à aprovação do apoio, com vista ao desenvolvimento de competências
e à criação e estruturação do projeto, nomeadamente no que concerne à conceção e
elaboração de planos de investimento e de negócio;
b) Apoio técnico nos dois primeiros anos de atividade da empresa, para consolidação do
projeto, abrangendo, nomeadamente, as seguintes atividades:
a. Acompanhamento do projeto aprovado;
b. Consultoria em aspetos de maior fragilidade na gestão ou na operacionalidade da
iniciativa, diagnosticada durante o acompanhamento.
Em 2016, o IEFP encaminhou 2 empreendedores para Apoio Técnico.

f) CARTA EUROPEIA DE TURISMO SUSTENTÁVEL DAS MONTANHAS MÁGICAS
As Montanhas Mágicas® correspondem à área
geográfica das serras de Montemuro, Freita,
Arada e Arestal, abrangendo um vasto território
encaixado entre os rios Douro e Vouga, a poucos
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quilómetros da costa atlântica. Integram a área administrativa dos municípios de Arouca, Castelo
de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra, nos quais
se inserem quatro sítios de interesse comunitário no âmbito da Rede Natura 2000 - serras da
Freita e Arada, serra de Montemuro, rio Paiva e rio Vouga, e um espaço classificado no âmbito
das redes europeia e global de geoparques sob os auspícios da UNESCO, o Arouca Geopark.
Ciente do valor dos recursos naturais, geológicos e culturais destes espaços classificados e
considerando a importância que a atividade turística assume na sustentabilidade económica dos
mesmos, a ADRIMAG, associação de desenvolvimento local que desenvolve a sua atividade
neste território, há mais de 20 anos, promoveu, no âmbito do projeto de Gestão da Parceria
PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”, financiado pelo POR Norte - ON.2., uma candidatura
destinada a reconhecer o território das Montanhas Mágicas como destino turístico sustentável ao
abrigo da Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas.
Esta candidatura desenvolveu-se através de um processo participativo, relativamente longo, que
envolveu os atores económicos, sociais, culturais e institucionais locais, ligados ao setor turístico,
na definição de uma estratégia de desenvolvimento turístico sustentável para o território e na
construção de um programa de ação para o período 2013-2017.
Ao longo de aproximadamente um ano, com início em março de 2012 e termo em janeiro de 2013,
realizaram-se

inúmeras

Acompanhamento

e

reuniões
do

Fórum

da

Equipa

Técnica

Permanente

de

do

Projeto,

Turismo

da

Comissão

Sustentável,

de

envolvendo

aproximadamente 200 pessoas, entre representantes de entidades oficiais, autarquias, empresas
das áreas da hotelaria, restauração e animação turística, representantes de associações culturais,
desportivas e recreativas, artesãos e cooperativas de artesanato, produtores locais, entre outros.
A candidatura resultou na identificação de 7 produtos turísticos estratégicos para o território - as
águas bravas, as águas termais, a geologia, as montanhas, o património e cultura, a gastronomia
e o vinho - produtos que, associados à oferta de serviços turísticos existente, representam a base
do desenvolvimento turístico das Montanhas Mágicas.

Foram igualmente identificadas 57 ações que integram o Programa de Ação da CETS Montanhas
Mágicas, a executar até finais de 2017, no valor total de aproximadamente 21 milhões de euros.
Na sequência da candidatura apresentada pela ADRIMAG, a Europarc Federation – Federação
Europeia de Parques, atribuiu às Montanhas Mágicas, no dia 6 de novembro do ano de 2014, o
Certificado da Carta Europeia de Turismo Sustentável, numa cerimónia realizada no Parlamento
Europeu, em Bruxelas.
Em 2016 a ADRIMAG deu continuidade à execução de algumas das 57 ações previstas no
programa de ação da Carta Europeia de Turismo Sustentável Montanhas Mágicas como o SIVIT,
a Rota da Água e da Pedra.
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g) ROTAS DO VOLFRÂMIO NA EUROPA: Memória dos Homens e Património Industrial
A ADRIMAG participa, desde 2011, como parceiro
coordenador do projeto “Rotas do Volfrâmio na
Europa:

Memória

dos

Homens

e

Património

Industrial”. Este projeto visa a criação de uma rota
cultural, de âmbito europeu, com vista à valorização e preservação do património material
(industrial) e imaterial (memória dos homens) associado à exploração de volfrâmio. O projeto
culminará na apresentação de uma candidatura ao IEIC – Instituto Europeu dos Itinerários
Culturais, com sede no Luxemburgo, que se perspetiva que acontece durante o ano de 2014, com
o objetivo de reconhecimento desta rota como “Itinerário Cultural do Conselho da Europa”.
Os principais objetivos a alcançar com a implementação deste projeto são:
• Envolver os indivíduos, empresas e entidades competentes, na recuperação, valorização e
dinamização do valioso património material e imaterial, histórico, cultural, industrial e
edificado, das minas e aldeias mineiras integradas nas rotas e concentrar esforços no
sentido de encontrar apoios financeiros para tal;
• Criar estruturas e espaços educativos, de interpretação e ainda de visitação e estadia
especialmente dedicados aos mais jovens, que constituem o principal público-alvo do
projeto das “Rotas do Volfrâmio na Europa”;
• Desenvolver e apresentar uma candidatura ao IEIC – Instituto Europeu dos Itinerários
Culturais, para reconhecimento das rotas como “Itinerário Cultural do Conselho da
Europa”;
• Eleger a aldeia de Rio de Frades, em Arouca, como aldeia-piloto no âmbito deste projeto,
dada a relevância histórica das minas de Rio de Frades no contexto da extração de
volfrâmio na europa na época das I e II Guerras Mundiais;
• Contribuir para a recuperação e preservação da memória coletiva associada ao contexto
histórico identificado e definir os elementos que estão na base da construção da identidade
cultural da região e dos seus habitantes;
• Identificar e interligar os aspetos comuns entre a história local e a história da europa e do
mundo;
• Criar riqueza e emprego a nível local, fixar a população, promover o orgulho pelo património
local e promover o gosto pela partilha desse património com outros povos, sobretudo
europeus;
• Valorizar os recursos endógenos dos territórios abrangidos pelas rotas;
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• Promover, divulgar e dinamizar as “Rotas do Volfrâmio na Europa – Memória dos Homens e
Património Industrial” enquanto novo produto turístico-cultural na Europa.
Durante o ano de 2016 não se realizaram atividades em torno deste projeto, sendo que se
aguarda a adesão de novos parceiros europeus e uma medida ou programa que possibilite o
financiamento das ações previstas.

h) SIAC – Ações Coletivas
No âmbito do SIAC- Sistema de Apoio a Ações Coletivas a ADRIMAG durante o ano de 2016
iniciou a execução do projeto Internacionalização da Marca Montanhas Mágicas® e do projeto
EMER -Norte, e apresentou a candidatura à Qualificação dos setores turístico, agroalimentar e
artesanal de Castelo de Paiva no âmbito do SIAC – Qualificação.

1. INTERNACIONALIZAÇÃO
1.1.

Internacionalização das Montanhas Mágicas®

A candidatura apresentada ao Aviso 02/SIAC/ 2015 designada de Internacionalização da Marca
Montanhas Mágicas® foi aprovada, com um investimento elegível de 390.592,32€ financiada a
85% pelos Fundo de Desenvolvimento Regional.
O projeto visa internacionalizar a marca/território Montanhas Mágicas® e as empresas que nele
atuam, direta ou indiretamente ligadas ao setor turístico - empresas de animação turística,
hoteleiros, empresários na área da restauração, agências de viagens, operadores turísticos,
comerciantes, empresários ligados aos transportes, artesãos, produtores agroalimentares,
criativos, entre outros, com o objetivo de dinamizar a economia do território e torná-la mais
competitiva.
Considerando a internacionalização uma das principais respostas aos desafios da globalização,
este projeto assume uma importância vital para o território e para as empresas que nele atuam ao
nível do turismo e das atividades a ele ligadas, na medida em que tem como propósito aumentar a
sua visibilidade e das referidas empresas, enfatizando os seus fatores de diferenciação e
competitividade e explorando novos mercados para os produtos e serviços turísticos que oferece.
As atividades a desenvolver no âmbito do projeto são as seguintes:
•

Criação, promoção de pacotes turísticos do território Montanhas Mágicas;

•

Participação em feiras especializadas e exploração do mercado internacional;

•

Realização de press e farm trips às Montanhas Mágicas com os órgãos de comunicação
social e operadores turísticos;

•

Promoção em revistas especializadas de projeção internacional;

•

Otimização e dinamização do website e das redes sociais associadas à marca;
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•

Dinamização da Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas com vista à
internacionalização deste produto;

•

Montanhas Mágicas na Rede Europeia e Global de Geoparques da UNESCO;

•

Montanhas Mágicas na Rede EUROPARC (Carta Europeia de Turismo Sustentável);

•

Organização da conferência Anual de EUROPARC Federarion no território Montanhas
Mágicas;

•

Ações de informação e sensibilização para a internacionalização, dirigidas aos agentes
económicos e institucionais do território;

•

Produção de material promocional e merchandising.

Durante o ano de 2016, iniciou-se a execução do projeto dando-se destaque às seguintes ações:

Participação na Conferência ANUAL da Federação Europac 2016
A ADRIMAG, em representação das Montanhas Mágicas®, marcou presença na Conferência
Anual da Federação EUROPARC, que este ano se realizou no Parc Jura Vaudois, na Suíça, entre
os dias 18 e 21 de outubro.
A EUROPARC Conference é o maior evento anual desta importante rede europeia, reunindo
representantes de áreas protegidas e classificadas de toda a europa. Aqui são partilhados
conhecimentos e experiências, quer entre os representantes destas áreas protegidas e
classificadas, quer por parte de especialistas nos mais diversos temas ligados à natureza, ao
ambiente, à biodiversidade, ao turismo, entre outros.
Neste evento foi anunciado que o território Montanhas Mágicas® será responsável pela
organização da conferência em 2017, com o tema New Voices New Visions New Values for
people and Nature in Europe
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Durante o anuncio foi projetado um vídeo promocional das Montanhas Mágicas® e distribuído
material de promocional e merchandising a todos os presentes de forma a promover o que o
território tem de melhor.
Ao longo da conferência, a ADRIMAG teve a oportunidade de participar na Assembleia Geral da
Federação, nos workshops temáticos, nos tutoriais e nas visitas de campo.
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Participação no Market Place da Conferência Anual da Federação Europac (2016)
No âmbito desta ação a ADRIMAG participou no Market Place em setembro de 2016, aquando da
Conferência Anual da Federação Europarc. Esta atividade revestiu-se de uma importância vital
para dar a conhecer o território e as empreses que nele atuam a um nicho de mercado especifico,
que são aficionados pelo turismo de natureza e pelas atividades associadas a este tipo de turismo
e por destinos sustentáveis, que é o caso do destino Montanhas Mágicas®.
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1.2.

EMER - Empreendedorismo em Meio Rural na Região Norte

A candidatura apresentada ao Aviso Norte-51-2015-04, visa o desenvolvimento de um programa
nacional de Empreendedorismo em Meio Rural, ressalva a especificidade dos empreendedores
em meio rural e a necessidade de promover um mecanismo pragmático de apoio, assente na
figura do mentor/facilitador e numa metodologia direcionada para resolução de problemas, sendo
para o efeito criado uma rede de apoio com base nos principais atores institucionais e associativos
locais. O projeto piloto realizado neste âmbito demonstrou que se deve privilegiar uma estratégia
que recorra às estruturas e competências instaladas no território, enquadrada por programas
específicos de apoio aos empreendedores, com a finalidade de criar uma envolvente positiva, de
suporte ao aparecimento e crescimento das empresas e do emprego.
A importância deste projeto é realçada pelo Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da
Investigação Agroalimentar, Dr. Nuno Vieira e Brito, que faz questão de incluir nesta mesma
candidatura uma carta de conforto, na qual evidência de uma forma clara e objetiva a importância
deste projeto e da sua metodologia para o futuro destes territórios rurais.
De referir que o projeto EMER-N foi reconhecido por todas as CIM's da região Norte bem como
todas as 16 ADL's da região Norte, a sua maioria como copromotores e as restantes como
parceiras. A ADRIMAG é copromotora neste projeto. O projeto terá a duração de 24 meses.

Durante o ano de 2016 a ADRIMAG participou nas reuniões de parceria e realizou contatos com
entidades locais no sentido de dar a conhecer o projeto.

2. QUALIFICAÇÃO

2.1.

Qualificação dos setores turístico, agroalimentar e artesanal de Castelo de Paiva

Em resposta à abertura de candidaturas no âmbito do SIAC- Sistema de Apoio a Ações
Coletivas a ADRIMAG durante o ano de 2016 apresentou a candidatura “Qualificação dos
setores turístico, agroalimentar e artesanal de Castelo de Paiva”, do Aviso NORTE 53–201607 com o valor global de 474.272.67€.
O presente projeto visa a qualificação das empresas do município de Castelo de Paiva, que
desenvolvem as suas atividades no âmbito da cadeia de valor do setor turístico, incluindo as
empresas agroalimentares, com especial enfoque nos produtores e engarrafadores de vinhos
verdes, bem como as empresas de artesanato e de artes e ofícios tradicionais, procurando
contribuir para o surgimento de novos e inovadores produtos e serviços, promovendo a
competitividade do tecido empresarial do território, bem como a sua consolidação.
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Castelo de Paiva é um município que se localiza na margem esquerda do rio Douro, a cerca de
50km da cidade do Porto, e, juntamente com os municípios de Arouca, Cinfães, Vale de Cambra,
Castro Daire, São Pedro do Sul e Sever do Vouga, forma o território "Montanhas Mágicas". Este
território, que corresponde à área de atuação da ADRIMAG, entidade líder do presente projeto,
tem vindo a afirmar-se como destino turístico sustentável, no âmbito das estratégias que têm
vindo a ser implementadas no território, entre as quais se destaca a Estratégia da Carta Europeia
de Turismo Sustentável das Montanhas Mágicas e a Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE
"Montemuro, Arada e Gralheira", implementada no anterior período de programação financeira,
estando, atualmente, em análise a candidatura de Reconhecimento da Estratégia de Eficiência
Coletiva PROVERE "Montanhas Mágicas 2020", na sequência de candidatura apresentada ao
NORTE 2020, a 18 de março do corrente ano.
O projeto que se pretende desenvolver em Castelo de Paiva enquadra-se, assim, nas estratégias
de desenvolvimento que têm vindo a ser desenhadas para o território Montanhas Mágicas, sendo
que o diagnóstico do território, realizado no âmbito dessas estratégias, bem como o trabalho que,
ao longo de mais de 25 anos, aqui tem vindo a ser realizado, permitiu aferir a relevância do
turismo no contexto do desenvolvimento económico local, especialmente por constituir uma das
principais formas de escoamento dos produtos e serviços locais, constituindo uma importante
fonte de rendimentos para as empresas e para a população local.
O presente projeto inclui, assim, o desenvolvimento de um conjunto de ações que visam a
qualificação de um número alargado de empresas dos setores turístico, agroalimentar e artesanal,
procurando contribuir para o surgimento de novos e inovadores produtos e serviços, promovendo
a competitividade do tecido empresarial de Castelo de Paiva, bem como a sua consolidação.
Entre as ações a desenvolver destacam-se o apoio e a assistência técnica às empresas, a realizar
em sessões coletivas; a realização de estudos e diagnósticos que apoiem as empresas na
definição das suas estratégias, objetivos e atividades; a realização de estudo com vista à
internacionalização dos produtos e serviços locais; a implementação de ações de demonstração,
disseminação e promoção de produtos e serviços; a qualificação e diversificação da oferta de
produtos turísticos; a realização de ações de promoção e divulgação, entre outros, sempre na
perspetiva de disponibilização universal dos bens e serviços produzidos.
Importa referir que, apesar das ações a desenvolver no âmbito deste projeto, terem incidência no
município de Castelo de Paiva, os seus resultados poderão ser demonstrados e disseminados,
não só naquele município, mas também noutros municípios das Montanhas Mágicas®.
De salientar que a ADRIMAG foi já notificada de que após validação pela Comissão Diretiva do
Norte 2020 das propostas de avaliação de mérito que a candidatura apresentada obteve, de
acordo com a ficha de avaliação de mérito, a pontuação de 3,89.
Para além da situação de mérito absoluto que lhe foi conferida (decorrente da obtenção de uma
classificação igual ou superior à condição liminar de indeferimento de 3,50 prevista no ponto 12 do
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Aviso de Concurso), a candidatura encontra-se numa posição hierárquica com dotação. Aguardase a decisão de financiamento.

As ações a desenvolver no presente projeto são:
Ação 1 – Conceção e publicação de estudos, pesquisas e diagnósticos
Ação 2 – Qualificação das empresas dos setores turístico, agroalimentar e artesanal
Ação 3 – Qualificação e diversificação da oferta turística do município de Castelo de Paiva
Ação 4 – Paiva Wine Welcome Center
Ação 5 – Núcleo de experiências turísticas do Pejão
Ação 6 – Promoção e comunicação do projeto, do território e dos seus agentes e respetivos
produtos e serviços

i) NORTE NATURAL
Em resposta à abertura do AVISO Nº NORTE-14-2016-01 a ADRIMAG apresentou uma
Candidatura ao Projeto NORTE NATURAL denominada “VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
NATURAL DAS MONTANHAS MÁGICAS”, com um valor global de 349.978,10€.

A presente operação destina-se à execução de um conjunto de seis ações que visam a
valorização do património natural das áreas classificadas abrangidas pelos municípios de Arouca,
Castelo de Paiva, Cinfães e Vale de Cambra, pertencentes ao território Montanhas Mágicas, o
qual corresponde aos maciços da Gralheira e do Montemuro. As áreas classificadas em causa
são os Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 - serras da Freita e Arada, serra
do Montemuro e rio Paiva, bem como a área do Arouca Geopark da UNESCO. Estas áreas
classificadas ocupam uma área geográfica de 50.919ha, correspondendo a 61% da área total dos
municípios anteriormente mencionados, constituindo o único território classificado das NUTS III
Tâmega e Sousa e Área Metropolitana do Porto, funcionando como um importante pulmão verde
de toda a área, mais a litoral, fortemente urbanizada, industrializada e com grande pressão a nível
ambiental, demográfico e social.

As ações a desenvolver no âmbito desta operação, são as seguintes:
• Ação 1- Informação e sensibilização para a proteção, conservação e valorização dos
recursos naturais.
• Ação 2- Carta Europeia de Turismo Sustentável das Montanhas Mágicas - Renovação da
certificação do território.
• Ação 3 - Montanhas Mágicas - Candidatura a Reserva da Biosfera da UNESCO.
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• Ação 4 - Grande Rota das Montanhas Mágicas - Estudo Prévio.
• Ação 5 - Montanhas Mágicas Adventure Spots - Implementação de rede de bases de apoio
à prática de desportos de natureza.
• Ação 6 - Promoção das Montanhas Mágicas e do seu património natural.
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PARTE II – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA
1- Situação Económica
a)Rendimentos
A ADRIMAG apresenta um Rendimento total de 767.768,11 euros repartidos por:
• Subsídios, Doações e Legados, mais propriamente os subsídios à Exploração, representam
mais de 91,33% dos Rendimentos anuais.
• Serviços Prestados, esta rubrica de rendimentos diz respeito ás quotas dos associados e
representam 5,4% dos Rendimentos anuais.
• Outros Rendimentos e Ganhos, representando mais de 3,24% dos Rendimentos, referentes
na sua maioria ao reconhecimento dos subsídios ao investimento, na percentagem das
amortizações para o exercício.
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A Estrutura de Rendimentos referentes ao ano 2016 é a seguinte:
Rendimentos e Ganhos
Contas
72 Prestações de Serviços
75 Subsídios, Doações e Legados
78 Outros Rendimentos e Ganhos
782 Descontos de pronto pagamento obtidos
784 Alienações
Rendimentos e Ganhos em investimentos não
787
Financeiros
788 Outros Rendimentos e Ganhos
79 Juros e Outros Rendimentos Similares
TOTAL DE RENDIMENTOS

2016
41 545,80
701 240,16
24 913,16
0,18
0,00

2015
Variação
1 677,37
2376,8%
567 086,06
23,7%
34 181,70
-27,1%
0,00
3 000,00
-100,0%

0,00

957,80

24 912,98
68,99
767 768,11

30 223,90
553,06
603 498,19

-100,0%
-17,6%
-87,5%
27,2%

b) Gastos
A ADRIMAG apresenta, Gastos no valor de 771.495,36 euros, sendo que mais 64% são
referentes a Gastos com o Pessoal e Formandos e mais de 28% referente a Fornecimentos e
Serviços Externos. Os Gastos de Depreciação e Amortização apresentam uma redução face ao
ano anterior, representando pouco mais de 4% do total de custos.
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A Estrutura de Gastos referente ao ano 2016 é a seguinte:
Gastos e Perdas
Contas
62 Fornecimento e Serviços Externos
622 Serviços Especializados
6221 Trabalhos Especializados
6222 Publicidade e propaganda
6223 Vigilância e Segurança
6224 Honorários
6226 Conservação e Reparação
6227 Serviços Bancários
623 Materiais
6231 Ferramentas e Utensilios de Desgaste Rápido
6232 Livros e Documentação Técnica
6233 Material de Escritório
6234 Artigos para Oferta
6238 Outros
624 Energia e Fluidos
6241 Electricidade
6242 Combustiveis
6243 Água
6248 Outros
625 Deslocações, Estadas e Transportes
6251 Deslocações e Estadas
626 Serviços Diversos
6261 Rendas e Alugueres
6262 Comunicação
6263 Seguros
6265 Contencioso e Notariado
6267 Limpeza, Higiene e Conforto
6268 Outros Serviços
63 Gastos com o Pessoal (e Formandos)
632 Remunerações do Pessoal
634 Indeminizações
635 Encargos sobre Remunerações
636 Seguros de Acidentes de Trabalho e Doença
638 Outros Gastos com o Pessoal
64 Gastos de Depreciação e de Amortização
642 Activos Fixos Tangíveis
643 Activos Intangíveis
68 Outros Gastos e Perdas
681 Impostos
688 Outros
69 Gastos e Perdas de Financiamento
691 Juros Suportados
TOTAL DE GASTOS

2016
221 111,60
92 525,28
54 989,64
6 301,00
180,81
18 348,38
7 174,79
5 530,66
15 154,37
3 200,65
223,10
8 517,09
3 165,53
48,00
13 697,16
7 802,03
4 316,84
1 239,79
338,50
43 251,66
43 251,66
56 483,13
32 432,61
15 659,13
4 665,65
0,00
3 712,74
13,00
501 222,49
392 677,69
22 839,15
81 117,87
1 672,18
2 915,60
36 090,36
36 090,36
0,00
5 696,89
4 433,38
1 263,51
7 374,02
7 374,02
771 495,36

2015
Variação
299 142,73
-26,1%
239 275,82
-61,3%
207 518,38
-73,5%
7 533,24
-16,4%
143,91
25,6%
17 560,72
4,5%
4 042,07
77,5%
2 477,50
123,2%
7 500,84
102,0%
133,82
2291,8%
1 831,05
-87,8%
5 487,52
55,2%
0,00
48,45
-0,9%
9 582,31
42,9%
5 971,94
30,6%
2 167,33
99,2%
970,64
27,7%
472,40
-28,3%
20 603,63
109,9%
20 603,63
109,9%
22 180,13
154,7%
4 000,00
710,8%
13 458,94
16,3%
2 601,93
79,3%
0,00
1 294,61
186,8%
824,65
-98,4%
411 554,83
21,8%
326 312,82
20,3%
12 900,45
77,0%
67 988,59
19,3%
3 397,98
-50,8%
954,99
205,3%
40 062,15
-9,9%
40 062,15
-9,9%
0,00
4 384,36
29,9%
3 083,56
43,8%
1 300,80
-2,9%
5 765,63
27,9%
5 765,63
27,9%
760 909,70
1,4%
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2- Situação Financeira
A ADRIMAG dispõe de 8.804,66 euros de Disponibilidades Financeiras a 31 de dezembro de
2016, conforme quadro seguinte:
Disponibilidades
Contas
11 Caixa
12 Depósitos Bancários
13 Outros Depósitos Bancários
TOTAL DE DISPONIBILIDADES

2016
950,71
7 853,95
0,00
8 804,66

2015
Variação
442,30
114,9%
28 208,59
-72,2%
50 000,00
-100,0%
78 650,89
-88,8%

3- Situação Patrimonial
Balanço a 31 de dezembro de 2016:
Rubricas

2016

2015

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

710 010,24

Investimentos financeiros
Subtotal

739 071,15

7 409,31

6 040,00

717 419,55

745 111,15

Activo corrente
Estado e outros entes públicos

17,25

479,03

2 912 298,83

2 903 928,12

2 488,72

1 167,89

Subtotal

8 807,44
2 923 612,24

78 650,89
2 984 225,93

Total do activo

3 641 031,79

3 729 337,08

Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PA T RI M ONI A I S E PA SSI V O
Fundos Patrmoniais
Fundos
Resultados transitados
Outras variações de fundos patrimoniais
Subtotal
Resultado liquido do exercicio
Total do capital próprio

149,64

149,64

-113 136,65
500 514,26

44 753,89
524 702,24

387 527,25

569 605,77

-3 727,25

-157 411,51

383 800,00

412 194,26

52 839,90

68 213,43

52 839,90

68 213,43

77 103,36

80 929,35

Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Subtotal
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes publicos
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar

17 560,83

12 102,66

163 500,00

245 200,00

2 838 562,42

2 660 547,55

107 665,28

250 149,83

Subtotal

3 204 391,89

3 248 929,39

Total do Passivo

3 257 231,79

3 317 142,82

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

3 641 031,79

3 729 337,08
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4- Demonstração de Resultados
Demonstração de Resultados a 31 de dezembro de 2016:
2015

2016

Rendim entos e Gastos

41 545,80

1 677,37

701 240,16

567 086,06

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

Fornecimentos e serviços externos

-221 111,60

-299 142,73

Gastos com o pessoal

-501 222,49

-411 554,83

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00
0,00

0,00
0,00

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do periodo
Resultado liquido do periodo

0,00

0,00

24 982,15
-5 696,89

34 734,76
-4 384,36

39 737,13

-111 583,73

-36 090,36

-40 062,15

3 646,77

-151 645,88

0,00

0,00

-7 374,02

-5 765,63

-3 727,25

-157 411,51

0,00

0,00

-3 727,25

-157 411,51

O Resultado Líquido do Exercício de 2016 cifra-se em -3.727,25 euros. Tratando-se de um
resultado líquido negativo, essencialmente justificado pela nova política adotada em diversos
programas financiadores, de não considerarem elegível diversas despesas essenciais ao
desenvolvimento das atividades, bem como pelo pagamento de indeminizações a excolaboradores, sendo que estas despesas são não elegíveis nos programas financiadores que a
ADRIMAG executa.
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Aprovado em reunião de Direção realizada em ____ /____ /____

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