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PARTE I – PLANO DE ATIVIDADES – ANO 2014 
 
 

INTRODUÇÃO 
As atividades propostas, para o ano de 2014, enquadram-se num conjunto complementar e 

harmonioso de programas, projetos e iniciativas que visam contribuir para o desenvolvimento rural 

e integrado do território “Serras de Montemuro, Arada e Gralheira” tendo como referência os 

objetivos estratégicos da ADRIMAG: 

• 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; 

• 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” 

 

Neste sentido a ADRIMAG irá dar continuidade na implementação e gestão de Programas e 

Projetos comunitários e nacionais, tirando partido do período de programação financeira 2007-

2013 relativo à aplicação de fundos europeus, bem como da preparação da estratégia local de 

desenvolvimento 2014-2020. 

 

A ADRIMAG durante o ano 2014 à semelhança dos anos transatos, efetuará pesquisas de 

programas que possam abrir candidaturas onde se possam enquadrar projetos de interesse para 

a região.  
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I - GESTÃO LEADER 

 
a)SUB-PROGRAMA III DO PRODER 
 
Medida 3.3 – Implementação de Estratégias Locais de Desenvolvimento: 
Medida 3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego 
Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida 

Desde 1991, que a ADRIMAG gere o Programa de Iniciativa 

Comunitária LEADER na região. No entanto, desde 2008 que este 

programa deixou de ser um programa autónomo de Iniciativa 

Comunitária da Comissão Europeia e passou a ser a uma 

Abordagem metodológica com obrigatoriedade de aplicação, por 

imposição da Comissão Europeia, no âmbito da Politica Nacional de Desenvolvimento Rural dos 

Estados Membros na aplicação do fundo FEADER – Fundo Europeu Agrícola e de 

Desenvolvimento Rural. 

Tendo em conta as orientações nacionais do gabinete de Planeamento do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento rural, a metodologia LEADER aplica-se única e exclusivamente ao 

Eixo 3 do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural, isto é para o eixo estratégico da 

Dinamização das Zonas Rurais. Neste sentido, a ADRIMAG concorreu ao concurso público de 

acreditação e seleção dos Grupos de Ação Local para reconhecimento como entidade 

intermediária na Gestão do Eixo 3 – Subprograma 3 do PRODER. 

Assim e após reconhecimento formal, a ADRIMAG viu a sua estratégia Local de Desenvolvimento 

- ELD - Estratégia Local de Desenvolvimento, aprovada para o seu território de Intervenção para o 

Período 2007-2013. 

Esta ELD assenta nos seguintes objetivos:  

- Criar recursos e condições para a promoção do empreendedorismo e criação de empresas, 

numa perspetiva de criação de novos empregos e novos negócios e de diversificação das 

atividades produtivas 

- Promover a criação ou adaptação do comércio em meio rural às novas exigências dos 

consumidores e à inovação. 

- Promover a certificação dos produtos regionais e de artesanato 

- Promover a diversificação da economia regional para atividades não agrícolas, numa perspetiva 

de diversificação das atividades, revitalização da economia rural e escoamento dos produtos 

endógenos, tendo em conta o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental dos recursos 

- Promover o desenvolvimento turístico da região, através da valorização dos recursos 

endógenos, contribuindo para a criação de novas empresas, estruturas de apoio e pacotes 
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turísticos que potenciem os recursos da região bem como da organização de eventos nacionais e 

internacionais 

- Criar condições para fixação e integração da população, promovendo a revitalização de núcleos 

rurais numa perspetiva de dinamização da economia local 

- Recuperar, conservar e valorizar o património natural, geológico, ambiental e arqueológico, em 

beneficio da população em geral e em particular da comunidade local 

- Recuperar, conservar e valorizar o património natural, geológico, ambiental e arqueológico, em 

beneficio da população em geral e em particular da comunidade local 

- Aumentar a acessibilidade da comunidade local a serviços básicos que promovam a melhoria 

das condições dos serviços de sociais, culturais e recreativos, a coesão e a integração social dos 

públicos mais desfavorecidos e a inclusão e melhoria das acessibilidades relacionadas com novas 

tecnologias 

- Criar e desenvolver estruturas de apoio que permitam a melhoria e aumento das condições de 

vida da população residente 

- Estabelecer parcerias de cooperação e desenvolvimento estratégicas que proporcionem a 

promoção dos recursos endógenos e favoreçam a troca de Know-How e de conhecimento. 

 

Para a concretização destes objetivos o plano financeiro associado à ELD ascende a 

9.369.378,87 € alavancando mais de 16 milhões de euros de investimento no Território de 

Intervenção da ADRIMAG. 

Estes montantes, após a atribuição da reserva de eficiência encontram-se repartidos da seguinte 

forma: 

- 43%, para projetos Produtivos relacionados com a Diversificação da Economia e Criação de 

Emprego 

- 41%, para projetos na área da conservação e valorização do património rural e serviços básicos 

sócio recreativos para a Melhoria da Qualidade de Vida  

- 16%, para a animação territorial, aquisição de competências e funcionamento do GAL - Grupo de 

Ação Local 

 

Para o ano de 2014 está previsto concluir a execução de todos os projetos aprovados, perfazendo 

uma execução superior a 3 milhões de euros de Ajuda Pública, em média 250.000 euros por mês. 

Ainda em 2014 a ADRIMAG terá que dar início ao encerramento do PRODER 2007-2013, 

iniciando a elaboração dos relatórios finais e de encerramento do programa.  

2014 é um ano muito importante, pois perspetiva-se a elaboração e apresentação de candidatura 

(ELD) ao DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitárias para o período de programação 

2014-2020. 

No entanto, dado que os GAL, no âmbito do FEADER, não são entidades pagadoras aos 

Beneficiários / Promotores do LEADER mas sim o IFAP, a ADRIMAG apenas terá orçamento de 
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receitas e de despesas associadas às submedidas 3.3 – Implementação de Estratégias Locais de 

Desenvolvimento (Funcionamento), 3.4 – Cooperação e 3.5 - Plano de Aquisição de 

Competências e Animação respetivamente. 

 

Medida 3.4 – Cooperação LEADER para o Desenvolvimento 
Cooperação Interterritorial 

No que concerne à Cooperação Interterritorial vai-se dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos nos projetos, “Missão Hortofrutícola”, nomeadamente a conclusão do manual da 

groselha e o filme promocional do mirtilo de Sever do Vouga, culminando com uma sessão de 

apresentação dos resultados obtidos no projeto. 

Cooperação Transnacional 
“E-Arte”  

Em 2014 a ADRIMAG fará a apresentação do portal www.eartesanato.com e do guia de 

artesanato das serras de Montemuro, Arada e Gralheira nos diferentes municípios. Ainda no 

referido ano será elaborado o relatório final do projeto e respetivo encerramento. 

“Geotourism – For Sustainable Development”. 
Em 2014 as atividades pendentes do projeto serão concluídas, nomeadamente o estudo 

“Presente, Passado e Futuro”, o Geocorner, e o up-grade ao web site www.geopark.tv. 

 

Medida 3.5 – Plano de Aquisição de Competências e Animação – PACA 
O PACA /ADRIMAG em 2014 irá ser alvo de um pedido de alteração com a intenção de 

reorganizar as ações a executar e reafectar as verbas disponíveis. 

Das ações já executadas estão ainda para executar 3 ações que serão realizadas neste último 

ano do PACA. 

As ações a executar são as seguintes: 

 - Formação em orçamentos e medições para a equipa do Proder; 

- Publicação Montemuro, Arada e Gralheira onde se prevê a publicação de 4 números (1 número 

por trimestre); 

- Preparação da ELD - Estratégia Local de Desenvolvimento do DLBC – Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária, com frequência da ETL em reuniões, formações e outras ações necessárias 

ao desenvolvimento da estratégia para 2014-2020. 
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II - FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

a) FORMAÇÃO FINANCIADA 

 

Sistema de Aprendizagem 
Dado que a ADRIMAG efetuou um registo na bolsa de entidades formadoras externas do IEFP em 

2013, pretendemos executar algumas ações de formação nesta tipologia. A ADRIMAG integrou a 

bolsa de entidades formadoras externas dos cursos de aprendizagem, nas seguintes saídas 

profissionais: 

- Técnico de Produção Agrária; 

- Técnico de Cozinha/ Pastelaria; 

- Técnico de Mesa e Bar; 

- Técnico Comercial; 

- Técnico de Vendas; 

- Técnico Turismo Ambiental e Rural. 

 Estamos a aguardar o encaminhamento/ abertura de candidaturas por parte do organismo 

responsável, o IEFP. 

 
Cursos de Educação e Formação de Adultos – EFA 
É objetivo da ADRIMAG a realização de candidaturas para a execução de ações de formação na 

tipologia de intervenção - cursos de educação e formação de adultos. A ADRIMAG é uma 

entidade formadora certificada nas seguintes áreas de educação e formação: 

- 010 Programas de Base; 

- 345 Gestão e Administração; 

- 346 Secretariado e Trabalho Administrativa; 

- 761 Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; 

- 762 Trabalho Social e Orientação; 

- 811 Hotelaria e Restauração; 

- 812 Turismo e Lazer. 

Pretende-se executar ações de formação inseridas nas áreas de educação e formação em que 

nos encontrámos certificados pela DGERT. 

 

Formações Modulares Certificadas - FMC 

No sentido de oferecer resposta às necessidades de formação identificadas, a ADRIMAG mantém 

a sua oferta formativa, através do desenvolvimento de Formações Modulares Certificadas, que se 
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encontram aprovadas desde Junho de 2012 pelo POPH – Programa Operacional Potencial 

Humano, na Tipologia de Intervenção 2.3 - Formações Modulares Certificadas. 

 

As áreas de Formação aprovadas para executar até Junho de 2014 são as seguintes: 

- Formação de Base 
- Secretariado e Trabalho Administrativo 
- Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 
- Trabalho Social e Orientação 
- Hotelaria e Restauração 

Estas ações destinam-se a ativos sem a conclusão do ensino básico ou secundário, com idade 

igual ou superior a 18 anos. 

A ADRIMAG tem como objetivo para o ano de 2014 promover 925 horas de formação, nas áreas 

referidas, para 250 formandos, com um volume de formação de 15.200 horas. 

 

b) FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA 
A ADRIMAG não prevê desenvolver ações de formação não financiada em 2014, dado que até ao 

momento não houve solicitações para este tipo de formação. 

As ações a desenvolver neste âmbito funcionam mediante solicitação à ADRIMAG, 

preferencialmente em áreas enquadradas na estratégia de intervenção. 
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III - RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

CQEP – CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL 

A ADRIMAG apresentou candidatura a Centro para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 

no ano de 2013 e foi uma das entidades da NUT III Entre Douro e Vouga selecionadas para a 

promoção de um CQEP, pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. 

Os CQEP são a oferta que sucede 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 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. 

A ADRIMAG prevê que em 2014 abra período de candidaturas para assegurar o financiamento do 

funcionamento do CQEP, que se prevê que inicie no 1º trimestre de 2014. 
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IV - GESTÃO DE PROJETOS E INICIATIVAS 

 

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

A ADRIMAG viu a sua candidatura ao PROVERE – Programa de 

Valorização Económica dos Recursos Endógenos reconhecida oficialmente 

em 2009. Esta candidatura assenta em recursos endógenos inimitáveis 

selecionados e identificados como recursos a potenciar e valorizar no território designadamente 

“Rio Paiva e Rio Vouga”. Para a operacionalização desta candidatura criou-se um consórcio 

público-privado possuidor de um Programa de Ação a implementar e a desenvolver, por via de 

projetos âncora e complementares. Este consórcio é liderado pela própria ADRIMAG. 

De salientar que o PROVERE ascende a cerca de 68.000.000,00€, de Investimento total dos 

quais foram cativados cerca de 10.000.000,00 € de verbas no QREN para os projetos âncora. 

Relativamente à Gestão da Parceria do PROVERE, a ADRIMAG viu aprovado em Setembro de 

2010 o Plano Financeiro de 564.336,67 € de investimento total elegível. Do investimento total 

elegível, 70% no mínimo e 85% no máximo dos montantes referidos resultam de subsídio FEDER, 

e o restante é suportado pelos fundos próprios da ADRIMAG, resultantes das comparticipações 

das Câmaras Municipais. 

 

Dado que a reformulação do plano de ação do PROVERE, apresentada à Autoridade de Gestão 

do ON2 foi aprovada permitindo a execução dos projetos nos anos 2012 e 2013. Tendo em conta 

a execução atual do programa prevê-se a execução de aproximadamente 356.935,29€ em 2013. 

Para 2013 o PROVERE vai desenvolver as ações previstas no projeto da Gestão da Parceria que 

não foram desenvolvidas nos anos anteriores. Prevê-se ainda executar o projeto da Rota da Água 

e da Pedra Centro com um total de investimento de 179.580,00€ financiado a 85%, uma vez que 

este foi aprovado em 2011 e até ao fim do ano de 2012 estará a decorrer o processo de 

adjudicação ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. 

Para o ano 2013 também se perspetiva a aprovação de duas candidaturas que constituem 

projetos âncora do PROVERE (Rota da Água e da Pedra Norte com um valor de investimento total 

de 180.000,00€ e Festival Intermunicipal da Água e Aventura com um valor total de investimento 

de 480.000,00€), e caso as mesmas sejam aprovadas terão início no referido ano, dado que se 

tratam de projetos apoiados a 85%, os restantes 15% serão suportados pela ADRIMAG, através 

das comparticipações das Câmaras Municipais. 
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No âmbito do PROVERE está previsto executar, em 2014, os seguintes projetos/ações: 

1. Projeto de Gestão da Parceria PROVERE – produção de conteúdos promocionais das 

Montanhas Mágicas (guias turísticos, mapas, website e aplicações para IO’s), execução de 

um sistema expositivo temático para feiras e exposições, participação em duas feiras de 

turismo, organização de um workshop e de um seminário temáticos. O projeto deverá ficar 

concluído até 30 de Dezembro de 2014, salvo decisão em contrário por parte da 

Autoridade de Gestão do ON.2. A prorrogação do prazo de execução deste projeto, até 

31.12.2014 prende-se com a necessidade de disponibilizar 1 ou 2 elementos da equipa 

técnica do PROVERE para fazer o acompanhamento dos projetos âncora, abaixo 

identificados, cujo promotor é a ADRIMAG. 

2. Evento Intermunicipal – Festival da Água e Aventura – adjudicação do contrato de 

prestação de serviços à empresa vencedora do concurso lançado em 2013 e 

acompanhamento da execução de todo o projeto, ao longo do ano; 

3. Rota da Água e da Pedra-Centro – acompanhamento de toda a execução física e 

financeira do projeto, nos três municípios em que está a ser desenvolvido; 

4. Rota da Água e da Pedra-Norte - adjudicação do contrato de prestação de serviços à 

empresa vencedora do concurso lançado em 2013 e acompanhamento da execução de 

todo o projeto, ao longo do ano. 

 
b) CLDS+ – CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
AROUCAINCLUI 

A ADRIMAG assumiu, pela segunda vez, a coordenação e execução do 

programa Contrato Local de Desenvolvimento Social no concelho de Arouca, 

agora denominado por CLDS+, após o convite efetuado pelo Instituto da 

Segurança Social ao Município de Arouca. 

O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social lança esta segunda vaga do programa 

CLDS+, agora mais focalizado nos problemas sociais com que a sociedade portuguesa se depara, 

nomeadamente o desemprego e situações críticas de pobreza, em especial a pobreza infantil. O 

concelho de Arouca, classificado como território especialmente afetado pelo desemprego, iniciou o 

seu projeto, denominado AroucaInclui, no dia 1 de julho, tendo uma vigência de 24 meses.  

O plano de ação do AroucaInclui foi constituído com base nos instrumentos de planeamento do 

Conselho Local de Ação Social (CLAS), nomeadamente no Diagnóstico Social e no Plano de 

Desenvolvimento Local. Deste modo, as ações são desenvolvidas em parceria e de forma 

integrada com a Rede Social concelhia. 

As ações a desenvolver pelos CLDS+ integram os seguintes eixos de intervenção: 
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• Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 

• Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; 

• Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições. 

No âmbito do eixo de intervenção 1 - Emprego, formação e qualificação, pretende-se para 

2014 dar continuidade ao trabalho já iniciado em 2013, nas seguintes ações: 

• Estabelecimento de parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 

tendo como objetivo trabalhar a empregabilidade de 15% dos desempregados inscritos no IEFP. 

• Apoio a projetos de autoemprego e de empreendedorismo; 

• Sensibilização dos empresários, das instituições entidades empregadoras. 

Esta ação tem as seguintes atividades previstas para desenvolver em 2014: Elaboração de uma 

base de dados com informação relativa ao tecido empresarial do concelho de Arouca; Realizar 

uma sessão de sensibilização/esclarecimento dirigida aos empresários, para informar acerca das 

medidas apoio à inserção profissional e social; e, Criar o “CLDS+ Informa”, documento informativo 

sobre medidas ativas de emprego. 

• Sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluam o 

sistema educativo, para favorecimento da integração profissional. No âmbito desta ação, 

pretende-se em 2014 dar continuidade ao plano de ação definido com os agrupamentos de 

escolas de Arouca e Escariz, que comporta uma orientação vocacional e profissional aos alunos 

de 11º e 12º anos dos cursos profissionais para se sinalizar, orientar e encaminhar aqueles que se 

encontram em risco de abandono escolar ou pretendem a inserção profissional. Estes alunos 

sinalizados serão encaminhados para os programas Valoriza-Te e Valoriza-Te para o (Mercado 

de) Trabalho, que serão dinamizados pelo CLDS+ a partir de outubro de 2014 até janeiro de 2015. 

Estes programas, constituídos por 4 sessões de grupo e sessões individuais, têm como objetivo a 

promoção de competências pessoais e profissionais para o favorecimento da inserção 

profissional. Em dezembro de 2014 pretende-se organizar a atividade “Descobrir Profissões”, que 

são visitas dos alunos acompanhados a empresas/instituições empregadoras.  

• Estimulação das capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário. Nesta 

ação pretende-se dar continuidade ao programa de promoção de competências empreendedoras 

já iniciado com o grupo de alunos do ensino secundário do Agrupamento de escolas de Escariz e 

as três turmas do 12º ano dos cursos profissionais do Agrupamento de escolas de Arouca. Prevê-

se também a realização de um concurso de ideias de negócio nos dois agrupamentos de escolas, 

para estimular e avaliar ideias empreendedoras.  

No âmbito do eixo de intervenção 2 – Intervenção Familiar e Parental, preventiva da pobreza 

infantil, pretende-se para 2014 dar continuidade ao trabalho já iniciado em 2013, na ação criação 

do centro de recurso, designadamente nas seguintes atividades: 
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• Programa “Bem me Quer”: Treino de competências pessoais e sociais para a prevenção de 

dependências, constituído por sessões de grupo, dirigido aos alunos do 5º ano de escolaridade 

dos agrupamento de escolas de Arouca e de Escariz.  

• “Informar para melhor educar”: Sessões de sensibilização para pais para desmistificar falsos 

conceitos sobre o consumo de álcool. Para o ano de 2014 prevê-se a realização de 3 sessões de 

sensibilização na altura das interrupções letivas.  

• Fim-de-semana preventivo para pais e filhos. Pretende-se no verão de 2014 organizar um 

fim-de-semana temático dirigido a pais e filhos com atividades que promovam a saúde e as 

competências parentais.  

• Colóquio sobre o alcoolismo: Prevê-se a sua realização no dia 21 de março de 2014, tendo 

como público-alvo toda a comunidade e os interlocutores locais privilegiados, como os técnicos 

que trabalham com esta problemática.  

• Oficinas Ocupacionais: Pretende-se dar continuidade aos ciclos de oficinas ocupacionais 

das férias escolares para as crianças mais carenciadas. Durante o ano de 2014 prevê-se a 

realização de 3 ciclos de oficinas ocupacionais.  

• Sensibilizar a comunidade: Prevê-se para 2014 a realização de 3 sessões de 

informação/sensibilização para funcionários, professores e toda a comunidade escolar no âmbito 

da prevenção de dependências. 

• Atendimento a doentes alcoólicos: Pretende-se dar continuidade ao circuito de 

encaminhamento definido em 2013, para atendimento de doentes alcoólicos em consulta 

psicológica motivacional, com o objetivo de dar início ao seu processo de tratamento.  

• AUDIT: Prevê-se a utilização da Unidade Móvel de Saúde de março a outubro de 2014, 2 

vezes por mês, para se realizarem rastreios e prevenção no âmbito de consumos de álcool, 

tabaco, drogas e perturbações alimentares, pelas 16 freguesias do concelho. Bem como promover 

atividades temáticas de prevenção junto dos agrupamentos de escolas de Arouca e Escariz, sobre 

consumo de substâncias, fenómenos de violência e internet segura. Prevê-se a realização destas 

atividades temáticas em contexto escolar com a UMS em Maio, mês do coração. 

No âmbito do eixo de intervenção 3 – Capacitação da Comunidade e das Instituições, 

pretende-se para 2014 dar continuidade ao trabalho já iniciado em 2013, nas seguintes ações: 

• Apoio à auto-organização dos habitantes – Projeto de Turismo Comunitário. Nesta ação 

prevê-se dar continuidade ao plano de intervenção comunitário definido em 2013, nas 5 reuniões 

realizadas com as forças vivas locais, Câmara Municipal e Associação Geoparque de Arouca. 

Este plano de intervenção contempla as seguintes atividades: aplicação de entrevistas à 

população de Albergaria da Serra, que ocorreu em 2013 e foram entrevistados 25 habitantes; a 

realização, em 2014, de 5 ações de sensibilização, para envolver os habitantes de Albergaria da 
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Serra num projeto de turismo comunitário. Prevê-se realizar uma visita de boas práticas, para 

estimular a população e agentes locais para dinâmicas territoriais diferenciadoras. Prevê-se 

também a implementação de duas comissões sociais de freguesia como projeto piloto.  

• Criação/revitalização de associações – Academia Sénior de Arouca (ASARC). Nesta ação 

prevê-se a continuidade do plano de ação definido em 2013 em parceria com a ASARC. Este 

plano de ação comporta a dinamização de sessões de informação, educacionais, sociais e 

culturais, descentralizadas pelas aldeias mais isoladas. Prevê-se para 2014 a realização de 5 

sessões de informação descentralizadas.  

Para concluir, durante o ano de 2014 o CLDS+ continuará a desenvolver um trabalho em parceria 

e de forma integrada com a Rede Social concelhia, e assim estará também recetivo a desenvolver 

outras atividades pontuais que complementem o seu objetivo de intervenção e que beneficiem o 

seu público-alvo. 

 
c) PROALV – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 
No âmbito do novo Programa Aprendizagem ao Longo da Vida em 2014 a ADRIMAG pretende 

apresentar candidaturas, à semelhança do que tem feito nos anos anteriores nos moldes que 

forem definidos pelo programa. 

 

GRUNDTVIG – T-ISSE 
Em 2014 a ADRIMAG dará continuidade ao projeto “Training Innovation Skills for Social Economy 

Individuals”, que visa o aumento das competências de inovação dos agentes do terceiro setor-

economia social, através de troca de experiências entre os parceiros. 

 

d) METODOLOGIA CRER 
Em 2014, a ADRIMAG irá dar continuidade ao acompanhamento a 

empreendedores na validação e teste das ideias de negócio, bem como 

apoiar na elaboração dos Planos de Negócio e acompanhamento técnico na área económico-

financeira. 

 

e) PAECPE – PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E À CRIAÇÃO DO 
PRÓPRIO EMPREGO 
Em 2014 a ADRIMAG pretende dar continuidade ao projeto PAECPE, apoiando os beneficiários 

que a esta sejam encaminhados. Até ao momento apenas temos um beneficiário encaminhado. 

 

f) CENTROS DE INOVAÇÃO SOCIAL 
A ADRIMAG é parceira no projeto “Centros de Inovação Social”, do programa operacional de 

recursos humanos e emprego da República Checa. Este projeto iniciado em 2013 terá 
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continuidade em 2014 e visa essencialmente a troca de experiências ao nível do desenvolvimento 

de centros sociais orientados para a inovação, nas áreas rurais, estando previsto para abril de 

2014 a visita de uma comitiva da República Checa à zona de intervenção da ADRIMAG, para 

visita a projetos inovadores. 

 

g) PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS E NÃO SOCIETÁRIAS 
A ADRIMAG nos últimos anos tem vindo a participar ativamente em entidades não societárias em 

prol do desenvolvimento dos territórios. 

_ Preside atualmente a Assembleia Geral da Minha Terra - Federação Portuguesa 

das Associações de Desenvolvimento Local; 

 

_ Ocupa o cargo de tesoureira da direção na AGA – Associação 

Geoparque Arouca; 

 

_ Participa na ATA – Associação de Turismo de Aldeia 

 

_ Participa no CRER - Centro de Recursos e Experimentação.  

 

 
h) ROTAS DO VOLFRÂMIO NA EUROPA – MEMÓRIAS DOS HOMENS E PATRIMÓNIO 
INDUSTRIAL 
Em 2014 pretende-se efetuar uma procura de 

parceiros para o projeto e eventual apresentação de 

candidatura para reconhecimento da rota como 

Itinerário Cultural do Conselho da Europa. 

 
i) 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 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 
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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 uma 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 reuniões da Equipa Técnica do Projeto, da Comissão de 

Acompanhamento e do Fórum Permanente de Turismo Sustentável, 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 corrente ano, o 

Certificado da Carta Europeia de Turismo Sustentável, numa cerimónia realizada no Parlamento 

Europeu, em Bruxelas. 

Em 2014 a ADRIMAG pretende candidatar algumas das 57 ações previstas no programa de ação 

da Carta Europeia de Turismo Sustentável Montanhas Mágicas, tendo em conta a abertura de 

concursos dos diferentes programas financiadores. 

 

j) SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ 
A ADRIMAG implementou o seu Sistema de Gestão da Qualidade e encontra-se 

certificada pela norma ISO 9001 desde Julho de 2008. A ADRIMAG irá em 2014 dar 

continuidade ao seu trabalho assente no cumprimento da sua Politica da Qualidade 

com focalização na satisfação dos seus clientes/utentes e associados, visando uma 

perspetiva de melhoria contínua. 
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PARTE II – ORÇAMENTO – ANO 2014 
 

 
A ADRIMAG durante o ano de 2014 tem previsto como total de Receitas 2.426.680,77 euros de 
acordo com o apresentado no quadro seguinte. 

 
Em termos gráficos as receitas para o ano de 2014 estão repartidas da seguinte forma: 

Gráfico 1 - Receitas previstas para 2014 

 

RECEITAS Unid: EURO

RECEITAS GERAIS 312.295,62
Quotas e Joias 1.200,00
Comparticipação - Câmaras Municipais 303.374,40
Juros de Aplicações Financeiras 1.850,00
Outras Receitas 5.871,22

GESTÃO LEADER 451.609,95
Abordagem LEADER - Sub Programa 3 PRODER 451.609,95

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 510.000,00
Sistema de Aprendizagem (Candidaturas) 150.000,00
Cursos de Educação e Formação de Adultos - EFA (Candidaturas) 250.000,00
Formações Modulares Certificadas 110.000,00
Formação não Financiada 0,00

RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 150.000,00
Centro para a Qualificação e Ensino Profissional - CQEP (Candidaturas) 150.000,00

GESTÃO DE PROJECTOS E INICIATIVAS 1.002.775,20
PROVERE 712.075,20
Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS+ 150.000,00
PROALV - Leonardo da Vinci e Grundtvig 3.200,00
PROALV - Leonardo da Vinci e Grundtvig (Candidaturas) 16.000,00
Metodologia CRER; PAECPE; Centros de Inovação e Outros Projetos 1.500,00
Rotas do Volfrâmio na Europa – Memória dos Homens e Património Industrial e Outros Programas (Candidaturas) 120.000,00

TOTAL DE RECEITAS 2.426.680,77
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19%

21%
6%

41%
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GESTÃO LEADER

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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GESTÃO DE PROJECTOS E 
INICIATIVAS
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A ADRIMAG durante o ano de 2014 tem previsto como total de Despesas 2.426.680,77 euros de 
acordo com o apresentado no quadro seguinte. 

 
Em termos gráficos as despesas para o ano de 2014 estão repartidas da seguinte forma: 

Gráfico 2 - Despesas previstas para 2014 

 
As despesas em alguns programas são ligeiramente superiores às receitas dos mesmos, sendo a 
diferença suportada por outras fontes de financiamento que a ADRIMAG dispõe, tais como por via 
de comparticipação das Câmaras Municipais.  

Este orçamento apresenta 686.000,00 euros de receitas e despesas previsionais, referentes a 
projetos que ainda não se encontram aprovados/candidatados. 

  

DESPESAS Unid: EURO

DESPESAS GERAIS 22.570,82
Amortização/Juros de Emprestimos Bancários 16.630,00
Outras Despesas 5.940,82

GESTÃO LEADER 457.609,95
Abordagem LEADER - Sub Programa 3 PRODER 457.609,95

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 511.500,00
Sistema de Aprendizagem (Candidaturas) 150.000,00
Cursos de Educação e Formação de Adultos - EFA (Candidaturas) 250.000,00
Formações Modulares Certificadas 111.500,00
Formação não Financiada 0,00

RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 150.000,00
Centro para a Qualificação e Ensino Profissional - CQEP (Candidaturas) 150.000,00

GESTÃO DE PROJECTOS E INICIATIVAS 1.285.000,00
PROVERE 993.000,00
Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS+ 151.000,00
PROALV - Leonardo da Vinci e Grundtvig 3.200,00
PROALV - Leonardo da Vinci e Grundtvig (Candidaturas) 16.000,00
Metodologia CRER; PAECPE; Centros de Inovação e Outros Projetos 1.800,00
Rotas do Volfrâmio na Europa – Memória dos Homens e Património Industrial e Outros Programas (Candidaturas) 120.000,00

TOTAL DE DESPESAS 2.426.680,77
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21%

6%
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• Aprovado em reunião de Direção realizada em ___ /___ /______. 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

• Aprovado em reunião de Assembleia realizada em ___/___ /______. 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 


