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Introdução
A AGA – Associação Geoparque Arouca é a entidade responsável pela gestão do
território Arouca Geopark classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, no
âmbito do Programa Internacional para os Geoparques e as Geociências IGGP –
Internacional Geoparks and Geosciences Programme). Este programa foi criado em
novembro de 2015 e integra um total de 140 Geoparques Mundiais, detentores de um
património geológico singular, de relevância internacional.

Em 2017, a AGA, em parceria com os seus associados, tendo como referência as linhas
estratégicas orientadoras, aprovadas para o período 2014-2020, e as celebrações do
Ano Internacional do Turismo Sustentável, desenvolveu um conjunto relevante de
atividades, do qual se destacam:
•

A revalidação da candidatura à UNESCO

•

A candidatura dos Passadiços do Paiva – (Arouca Unesco Global Geopark)
2017, apresentada pelo Municipio de Arouca, vencedora dos prémios Mundiais
de Turismo, na categoria de Projeto mais inovador da Europa.

•

A dinamização da Loja Interativa de Turismo

•

A gestão da Casa das Pedras Parideiras - Centro de Interpretação

•

A gestão dos programas educativos

•

A dinamização da Rota dos Geossítios

•

A dinamização do portal www.aroucageopark.pt

•

A cooperação com o Município de Arouca na gestão dos Passadiços do Paiva

•

A participação em Feiras nacionais e internacionais de turismo

•

A organização da Semana Europeia de Geoparques

•

A dinamização do projeto Arouca Agrícola

•

A dinamização do projeto Geofood

AGA – Associação Geoparque Arouca

3

Relatório de atividades & Contas 2017
O presente relatório apresenta as atividades mais relevantes, desenvolvidas em 2017,
por eixos estratégicos:

1 - Valorizar o património geológico e o restante património natural e cultural

A1. Revalidação da área classificada como Arouca Geopark – visita de avaliação
Pela segunda vez desde 2009 e com o objetivo de proceder à revalidação da área
classificada Arouca Geopark, enquanto membro do Programa Internacional de
Geociências e Geoparques da UNESCO, decorreu, entre os dias 17 e 19 de julho, uma
visita de avaliação no terreno. Realizada pelos avaliadores Prof. Nickolas Zouros e Prof.
Zhao Zhizhong, debruçou-se sobre progressos e requalificações efetuadas ao longo dos
últimos quatro anos no Arouca Geopark. A visita incidiu, no primeiro e segundo dias
respetivamente, na área da Serra da Freita, no vale do Paiva. No terceiro dia, houve
visitas aos museus do centro da vila de Arouca, bem como reuniões com agentes do
setor turístico.

A2. Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação
A Casa das Pedras Parideiras - Centro de Interpretação, que integra o Geossítio das
Pedras Parideiras, encontra-se cedida à AGA pelo Município de Arouca, em regime de
contrato de comodato. Em 2017, registou mais de 31.000 visitas, o que perfaz um total
acumulado de mais de 150.000 visitantes registados, nos últimos cinco anos. De notar
que este espaço situado à entrada da Aldeia da Castanheira, para além da sua função
principal interpretativa, científica e educativa, tem apoiado, de forma complementar, o
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escoamento de produtos locais e artesanato, bem como sido utilizado em algumas
manifestações de cariz cultural e social.
A3. Passadiços do Paiva
Os Passadiços do Paiva, projeto emblemático inaugurado em 2015, da propriedade do
Municipio de Arouca, recebe em média 350.000 visitas/ano. Este projeto venceu, pelo
segundo ano consecutivo (2016 e 2017), os Prémios Mundiais de Turismo (World Travel
Awards), na categoria Projeto Inovador de Desenvolvimento Turístico.

A4. Prémio Geoconservação 2017
Em 2017, o Município de Arouca recebeu o Prémio Geoconservação 2017, o qual
reconhece o projeto “Geoturismo Ativo - Rota dos Geossítios do Arouca Geopark e
Passadiços do Paiva”, como uma boa prática na área da conservação do património
geológico.
A5. Colaboração com o Museu das Trilobites
A AGA tem vindo a reforçar a colaboração com Manuel Valério, proprietário e
responsável pela gestão do Museu das Trilobites - Centro de Interpretação Geológica
de Canelas, designadamente no apoio técnico à renovação dos seus painéis
interpretativos.
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A6. Valorização do património arqueológico
A AGA dinamizou um conjunto de atividades com vista à valorização do património
arqueológico do Arouca Geopark. Neste sentido promoveu, em parceria com o
Município de Arouca, a abertura de um circuito de visitação no Casal Romano da
Malafaia (Várzea), com visitas guiadas devidamente organizadas. Este local, com cerca
de 2000 anos de história, documenta a ocupação romana e exploração agrícola do vale
de Arouca desde o século I até ao período medieval.

A7. Candidatura “Smart Geotourism Destination”
Foi aprovada, no final de 2017, a candidatura “Smart Geotourism Destination”
apresentada ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal. Esta contempla, entre
outros projetos, a criação de uma Rota Arqueológica e um aplicação APP a desenvolver
em 2018 e 2019 respetivamente.
A8. Livro fotográfico «Arouca Geopark: retratos de uma viagem»
No sentido de promover o património natural e cultural, foi editado e lançado o livro
fotográfico «Arouca Geopark: retratos de uma viagem». Esta obra contou com a
colaboração de vários fotógrafos amadores e profissionais, e o epílogo foi elaborado por
Isabel Silvestre.
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2.

Dinamizar atividades e produtos para um território de ciência

A9. Programa Nacional «Ciência Viva no Verão em Rede»
Em 2017, numa estreita parceria com o Centro de Ciência Viva de Aveiro - «A Fábrica»
e a «Agência Ciência Viva», foram dinamizadas diversas atividades no âmbito do
Programa Nacional «Ciência Viva no Verão em Rede». Estas atividades decorreram de
julho a setembro, destinadas ao público em geral, envolveram cerca de uma centena de
participantes e tinham como objetivo promover a cultura científica no território Arouca
Geopark. Os temas foram os seguintes:
– “Em busca dos mamíferos do Arouca Geopark”
– “Borboletas, libélulas e libelinhas do rio Paiva”
– “Vallis Nostrum: Povoamento Romano no vale de Arouca”
– “Sobreviver na Serra da Freita – um território habitado há 5000 anos”
– “De olho nas aves da Serra da Freita”
– “Pedras parideiras: um tesouro geológico na Serra da Freita”
– “Geomorfologia e interpretação da paisagem – Passadiços do Paiva”
– “Líquenes com História(s)”
– “Do Radar Meteorológico…. A mais bela panorâmica do Arouca Geopark”
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A10. Visitas científicas
Nos meses de julho e agosto, realizaram-se diversas visitas de cariz científicas ao
território Arouca Geopark, designadamente:
- A 1ª Universidade Internacional de Verão da UTAD, sob o mote «Geoparques,
Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis», onde 25
participantes visitaram os pontos de interesse natural e cultural do Arouca Geopark. O
grupo era constituído maioritariamente por alunos e professores universitários, e
técnicos de geoparques, maioritariamente estrangeiros;
- O Intercâmbio CIEE – Council for International Educational Exchange, onde
cerca de 20 jovens universitários Norte-Americanos realizaram a visita “Bio e
geodiversidade dos Passadiços do Paiva”;
- O Campo de Férias Internacional “Portus Calle Camp”, promovido pela
organização do Rotary Club de Arouca, tendo integrado visitas às infraestruturas da
Casa das Pedras Parideiras, Piso Panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca,
Passadiços do Paiva, entre os dias 14 e 16 de agosto. Esta visita contou com a presença
de cerca de 35 jovens estrangeiros, oriundos da Índia, Israel, Brasil, Itália, Equador e
Rússia;
- A ação de sensibilização “Um dia com a Rota dos Geossítios” que visou alertar
para a importância do património natural do Arouca Geopark, tendo envolvido 22
participantes que exploraram 11 geossítios do território, designadamente nas zonas do
vale do Paiva e da Serra da Freita.
A11. Visitas ao Radar Meteorológico de Arouca
Ao longo de 2017, foram ainda promovidas várias visitas científicas e técnicas ao 10º
piso panorâmico do Radar Meteorológico de Arouca. Este espaço, integrado no
Geossítio da Encosta da Castanheira, permite observar o planalto da Serra da Freita e
a geografia regional do centro e norte de Portugal e compreender a evolução da
paisagem.
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A12. Outras iniciativas e eventos
O Arouca Geopark fez-se representar com a “Rota dos Geossítios” na XII edição do
Congresso de Jovens Geocientistas, promovido pelo Departamento de Ciências da
Terra da Universidade de Coimbra;
A AGA participou também numa conversa denominada Geotalk sobre a «Rota dos
geossítios do Arouca Geopark» no Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento,
integrada no Festival da Ciência, sobre o mote «O que é isto da Geologia?».
No Dia Mundial da Vida Selvagem, a convite da equipa da Biblioteca das Escolas
Secundárias de Escariz e de Arouca, foi feita a apresentação do guia «À descoberta da
biodiversidade do Arouca Geopark» que contou com a participação de mais de uma
centena de alunos.
Em Setembro de 2017, decorreu no território Montanhas Mágicas a Conferência
Europarc 2017, tendo a AGA colaborado ativamente com a ADRIMAG na dinamização
das saídas de campo.

3.

Promover a qualidade e contribuir para as políticas de ordenamento nas

áreas do Ambiente, Agricultura e Floresta
A15 - No sentido dinamizar a agricultura sustentável, fomentar dos produtos locais e
apoiar os produtores locais no escoamento dos produtos agrícolas excedentários, o
Município de Arouca em parceria com a AGA, a ADRIMAG e o Agrupamento de Escolas
de Arouca assinaram um protocolo para a dinamização do projeto Arouca Agrícola.
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Neste âmbito, está a ser dinamizado pela AGA, um conjunto de atividades relevantes:
- Gestão do espaço designado mercado local, facilitando a aproximação entre
consumidores e produtores locais;

- Implementação e dinamização do conceito Geofood, designadamente nos
eixos: 1) Menus (em 5 Restaurantes Locais Aderentes) e 2) Parcerias (Parceria
Estratégica com núcleo Slow Food - Porto). De salientar que o projeto GeoFood,
integrado no Arouca Agrícola, foi finalista do prémio Food & Nutrition Awards
2017, tendo obtido uma menção honrosa na categoria Sustentabilidade
Alimentar.
- Realização de várias ações de sensibilização destinada aos produtores e
consumidores.

A16. Festival da Castanha
Em outubro de 2017, decorreu o Festival da Castanha. A AGA, em parceria com o
Município de Arouca, promoveu um conjunto de ateliês e workshops subordinados às
temáticas das plantas aromáticas, produção de cogumelos e boas práticas para a
agricultura biológica.
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4.

Promover a educação para a sustentabilidade

A17. Projetos educativos
No sentido de promover uma cultura de educação para a sustentabilidade, foram
desenvolvidos no ano letivo 2016/2017, em parceria com o Município de Arouca, vários
projetos educativos:
- Concurso de Ilustrações «Rota dos geossítios ILUSTRADA» no Polo Escolar
do Burgo
- Concurso escolar «Geossítios 3D» junto dos alunos do 7º ano dos
Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz, que visou relacionar o valor
educativo dos geossítios do Arouca Geopark, com os conteúdos programáticos
da disciplina de Ciências Naturais.

- Concurso Escolar «Na escola com o Turismo Sustentável» aberto a todos os
jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico, do concelho de
Arouca. Este concurso surgiu no âmbito da declaração da Organização das
Nações Unida para 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para
o Desenvolvimento.
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A 18. Programa «Férias com Ciência no Arouca Geopark»
A AGA lançou, em 2017, o programa «Férias com Ciência no Arouca Geopark» no
sentido de fomentar o gosto por diversas áreas da ciência e/ou cultura. Neste sentido
desenvolveram-se, nos meses de julho e agosto, ateliês educativos destinados a
crianças entre os 4 e os 12 anos de idades, nas áreas da geologia, da biologia, da
arqueologia e da meteorologia. Nestes participaram uma centena de crianças.
A19. Ações de formação para professores
Ao longo de 2017, foram desenvolvidas várias ações de formação certificadas e
creditadas para professores, designadamente:
- Ação de formação de curta duração «Do passado ao presente – biodiversidade
e geodiversidade / Rota Geológica no Arouca Geopark». Em parceria com a
Escola Secundária Augusto Gomes do Porto e o seu Centro de Formação, a 21
de julho, um grupo de cerca de uma dezena de professores do grupo 520,
desenvolveu formação na sua área da biologia e geologia, tendo por base o
património natural do Arouca Geopark e o seu reconhecimento como área de
excelência para consolidação de conhecimentos nestas duas áreas da ciência,
em território UNESCO;
- Ação de formação de curta duração ‘Líquenes à moda do norte: Passadiços do
Paiva';
- Ação de formação ‘Património geológico como recurso educativo’ dirigida a
professores dos diversos grupos de recrutamento, técnicos de autarquias e
técnicos de diversas áreas das Ciências da Terra e da Vida e Turismo de Arouca,
com o objetivo principal de dar a conhecer o potencial educativo do património
geológico de Portugal.
A20. Programas educativos do Arouca Geopark
Ao longo de 2017 e oriundos de todo o território nacional, foram mais de 5.000 alunos
que aderiram aos programas educativos do Arouca Geopark, promovidos pelos serviços
educativos da AGA.
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A21. Concursos escolares
No 1.º trimestre do ano letivo 2017/2018, a AGA, em parceria com o Município de Arouca
e os Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz, deram início a concursos
escolares, que visam promover o conhecimento do património da região e estimular o
sentido de pertença ao Arouca Geopark. De referir que estes concursos integram a
programação municipal das comemorações do Ano Europeu do Património Cultural. A
saber:
- Concurso Escolar «Escola na Natureza» no Pólo de Rossas que prevê a
colocação de acrílicos/ou quadros, onde serão dispostas as ilustrações
premiadas, junto às designações das salas/compartimentos da EB de Rossas;
- Concurso Escolar «O passado ilustra a escola» no Polo de Escariz que visa a
colocação de acrílicos/ou quadros, onde serão dispostas as ilustrações
premiadas, junto às designações das salas/compartimentos do Pólo de Escariz;

A22. Projeto Educativo «Programação na Rota dos Geossítios»
A AGA deu início ao projeto educativo «Programação na Rota dos Geossítios»,
desenvolvido em parceria com o Agrupamento de Escolas de rouca. A decorrer entre
novembro de 2017 e junho de 2018, será desenvolvido por três turmas do 5º ano da EB
de Arouca, integradas no Projeto Piloto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
contando ainda com o apoio do Laboratório de História, Ciência e Tecnologia . Este
projeto prevê, para além de visitas de estudo aos geossítios, a realização de um jogo
interativo para dispositivos móveis, Android ou iOS, com recurso a ferramentas de
programação por blocos. Através da realização deste jogo, os alunos terão a
oportunidade de se familiarizarem com o produto turístico Rota dos Geossítios do
Arouca Geopark e, ao mesmo tempo, adquirir e consolidar competências ao nível da
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programação e das tecnologias digitais, numa abordagem de trabalho colaborativa e
interdisciplinar.
A23. Diário da Natureza
No âmbito do projeto «Geonatura», foi iniciada a realização de um Diário da Natureza
alusivo ao vale do Paiva. Neste âmbito, serão realizadas pelos alunos de Artes do 10º,
11º e 12º anos do Agrupamento de Escolas de Arouca, ao longo do ano letivo, 60
ilustrações previamente selecionadas pela equipa técnica da AGA.
A24. Ação de Voluntariado «A Voz da Floresta do Arouca Geopark»
Entre 17 e 31 de julho, a AGA promoveu e dinamizou uma ação de voluntariado de longa
duração para jovens entre os 18 e os 30 anos de idade, dedicada ao ambiente. Esta
desenvolveu-se ao abrigo do Programa Agora Nós – Jovens Voluntários/as, promovido
pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude. Imbuídos no espírito de
voluntariado em prol da conservação da floresta e dos ecossistemas, 4 voluntários,
acompanhados pela equipa técnica da AGA dinamizaram diferentes ações de
sensibilização e conservação, durante 15 dias consecutivos, na área do vale do Paiva
e Serra da Freita. Foram realizadas atividades como recolha de resíduos, sensibilização
ambiental junto das populações e visitantes/turistas, inventário de espécies invasoras,
criação de charcos para a vida selvagem e caixas-ninho, entre outras.

5.

Promover uma abordagem de geoturismo com especial enfase na

qualificação, organização, promoção e comercialização dos seus produtos
turísticos estratégicos
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A25. Observatório do Turismo
O ano de 2017 contou com um crescimento da procura turística do destino Arouca
Geopark, nomeadamente na procura dos Passadiços, Casa das Pedras Parideiras e
Radar Meteorológico, o que se repercutiu na procura de alojamento, restauração e
animação turística.
Gráfico 1 - Nº de visitantes recebidos na Casa das Pedras Parideiras por ano, desde
a sua abertura
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Gráfico 2 - Nº de visitantes recebidos no Radar Meteorológica por ano, desde a sua
abertura
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De referir que os Passadiços do Paiva têm contribuído significativamente para a
dinâmica de procura turística verificada, com mais de 750.000 visitantes recebidos,
desde 20 de junho de 2015 até 31 de dezembro de 2017.
A27. Loja Interativa de Turismo
No ano de 2017, a AGA foi responsável pela gestão do espaço Loja Interativa de
Turismo, onde é prestada toda a informação da oferta turística existente no território
Arouca Geopark tendo recebido 5647 visitantes presenciais e prestado informação a
mais de 2500 contactos estabelecidos de forma não presencial. De salientar ainda o
apoio técnico proporcionado ao longo do ano ao espaço cultural/ auditório da Loja
Interativa de Turismo do Arouca Geopark, onde decorrem ao longo de todo o ano
atividades de índole cultural, tendo participado cerca de 10.000 pessoas nesta oferta
cultural.
Grafico 3 – N.º de atendimentos na LIT – Ano 2017 (presenciais e não presenciais)
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A28. Feiras nacionais e internacionais de turismo
No âmbito da promoção do território, em 2017, a AGA participou nas principais feiras
nacionais e internacionais de Turismo: a BTL (Lisboa) e a ITB (Berlim)
- BTL 2017 – Feira Internacional de Turismo de Lisboa
A AGA, em parceria com o Município de Arouca, integrado no espaço
promocional da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal,
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esteve presente na edição da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2017, que
decorreu de 15 a 19 de março, na FIL, no Parque das Nações. Neste
certame foi possível reunir com os principais agentes (nacionais e
internacionais) ligados ao setor do Turismo, dando a conhecer a oferta do
Arouca Geopark;
- FITUR 2017 (Feira Internacional de Turismo de Madrid)
O «Arouca Geopark» esteve representado, naquela que é uma das maiores
e mais importantes feiras de turismo internacional – a FITUR, que decorreu
de 18 a 22 de janeiro de 2017, em Espanha (Madrid). Com esta participação,
integrada no stand da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de
Portugal, a AGA realizou ações de promoção, divulgação e comercialização,
centradas nos produtos estratégicos turismo de natureza, touring cultural e
gastronómico, junto dos profissionais do turismo.
O Arouca Geopark esteve também representado na Qualifica, considerada a maior feira
de educação, formação, juventude e emprego, que decorreu na Exponor (Matosinhos Grande Porto). Com uma programação diversificada, a AGA deu a conhecer os seus
serviços educativos para o ano de 2017 e apresentou os Guias «Rota dos geossítios do
Arouca Geopark» e «À descoberta da biodiversidade do Arouca Geopark».
A30. Formação “‘WELCOME BY TAXI”
Decorreu a Formação “‘WELCOME BY TAXI”, para taxistas de Arouca, promovida pela
AGA e pela Câmara Municipal de Arouca, em parceria com o Turismo de Portugal. Nesta
participaram 21 taxistas que ao longo de 50 horas de formação tiveram a oportunidade
de reforçar seus conhecimentos em inglês, acolhimento, atendimento, segurança e
informação turística. Esta formação contemplou ainda uma saída de campo ao território
Arouca Geopark. Os motoristas de táxi ficaram habilitados a requerer ao Turismo de
Portugal o Selo de Qualidade ‘Welcome By Taxi’ e, desta forma, poderem vir a ser
reconhecidos pelo cliente/turista como um taxista “especial” que recebeu formação de
qualidade. De referir que esta ação de formação foi reconhecida e acreditada pelo
Instituto da Mobilidade e dos Transportes para a renovação da carteira profissional de
motorista de táxi.
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A31. Ação de sensibilização «Arouca Geopark, Um Geoparque Mundial da UNESCO:
Conhecer para Divulgar»
Decorreu a ação de sensibilização «Arouca Geopark, Um Geoparque Mundial da
UNESCO: Conhecer para Divulgar», dirigida aos colaboradores da infraestrutura
Passadiços do Paiva (10 a 18 de fevereiro). O objetivo desta ação foi de reforçar as
competências destes colaboradores fomentando-lhes uma visão holística do território
Arouca enquanto Geoparque Mundial da UNESCO e sensibilizá-los para as
potencialidades do seu património.
A32. FAM TRIP para operadores turísticos do Reino Unido
Promoveu-se uma FAM TRIP para operadores turísticos, oriundos do Reino Unido, em
estreita colaboração com a ATP - Associação de Turismo do Porto e a delegação do
Turismo de Portugal no Reino Unido. Esta teve especial enfoque no turismo de natureza
no Porto e Norte de Portugal, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer
a oferta do território Arouca Geopark.

A33. Visitas interpretadas
'Uma rota, três itinerários', este foi o mote para as visitas interpretadas, que deram a
conhecer os trinta e um geossítios da Rota dos Geossítios do Arouca Geopark nos
meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Esta iniciativa, em parceria com o
Município de Arouca, visou dinamizar a Rota dos Geossítios oferecendo uma
experiência turística, devidamente organizada, em torno do património geológico do
Arouca Geopark. Estas visitas contaram com acompanhamento de guia-intérprete do
Arouca Geopark, transporte, seguro e prova de produtos regionais no Mercado Local Arouca Agrícola.
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A34. Semana da Ciência e da Tecnologia
Para assinalar a Semana da Ciência e da Tecnologia, a AGA dinamizou a atividade
“NOITE COM CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SERRA DA FREITA”, no dia 25 de
novembro. Esta ação deu a conhecer alguns dos fenómenos geológicos emblemáticos
da Serra da Freita, bem como o funcionamento técnico do Radar Meteorológico de
Arouca.
A35. Atividades desenvolvidas pela AGA – Associação Geoparque Arouca no
âmbito do património histórico-cultural:
• A pedido do Via Verde social, realizou-se, em outubro, uma apresentação sobre
período Romano, na sala sénior do Museu Municipal, com posterior visita guiada ao sítio
arqueológico Casal Romano da Malafaia tendo como público-alvo os seniores do
território;
• Inserido no programa do Festival da Castanha, realizou-se o Programa “Famílias no
sítio arqueológico da Malafaia”, consistindo numa visita guiada ao local e na realização
de um desenho/ pintura de S. Martinho, um soldado romano;
• Festejou-se o S. Martinho na Malafaia. Uma atividade em parceria com o Município,
Junta de Freguesia de Várzea e o Teatro Experimental de Arouca. Consistiu na visita à
exposição «Arouca em tempos romanos», patente no Museu Municipal, num teatro
sobre a Lenda de S. Martinho, na Malafaia, Visita Guiada ao arqueossítio e Magusto
Convívio. Tendo como público-alvo a comunidade local e o público em geral, contou
com quase uma centena de participantes;
• Organizou-se uma visita interpretada para os alunos da Escola Básica da Boavista, de
forma a conhecer o património histórico-arqueológico presente na freguesia (Memorial
de St. º António, Igreja de St. ª Eulália, S. João de Valinhas e outros);
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• Deu-se continuidade à programação do projeto educativo «O Passado Ilustra a
Escola» (Escola Básica de Escariz) e colaborou-se com o Museu Municipal na
concretização da exposição «Arouca em tempos romanos».
A36. FIT - Feira Ibérica de Turismo 2017
A AGA participou, a convite do Aspiring Estrela Geopark, na terceira edição da FIT Feira Ibérica de Turismo 2017, que teve lugar na cidade da Guarda, com intuito de
promover junto do mercado de proximidade da região da Guarda e do país vizinho
Espanha.
A37. «Mizarelar 2017»
A AGA colaborou na realização do evento desportivo «Mizarelar 2017», organizado pela
Escola de Montanha e que reuniu diversas modalidades num local de referência
paisagística, geológica e desportiva da Serra da Freita: a Frecha da Mizarela. Assim,
decorreram atividades de escalada, canyoning, caminhada, BTT, e ainda workshops e
palestras com oradores convidados nas modalidades referidas, cujos trabalhos se
iniciaram no centro de Arouca, na Loja Interativa de Arouca. O evento envolveu cerca
de 60 participantes.
6.

Promover uma dinâmica territorial, a animação socio-cultural e reforçar o

envolvimento da população
A38. Carnaval Escolar 2017
Tendo como mote o turismo sustentável, o cortejo de Carnaval Escolar 2017 assentou
no património do Arouca Geopark e toda a sua oferta, tendo a AGA colaborado na sua
dinamização.
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A39. Carnaval Sénior
A AGA apoiou na realização de máscaras de Carnaval sobre o mote da «Rota dos
geossítios» junto da população sénior, cujos trabalhos estiveram em exposição no
Museu Municipal de Arouca;
A40. Projeto Castanheira Mais (C+)
A AGA apostou no reforço de proximidade com a população da Aldeia da Castanheira,
através do projeto Castanheira Mais (C+). No âmbito deste programa foram
dinamizadas atividades mensais diversificadas e diferenciadoras em dois espaços de
excelência da Serra da Freita: a Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação
e o Radar Meteorológico de Arouca, designadamente nas áreas da Ciência, Cultura,
Arte, Desporto e destinaram-se às crianças, famílias e/ou adultos.
A41. Serviço de audioguias
Para assinalar o 5º aniversário da Casa das Pedras Parideiras – Centro de
Interpretação, foi lançado o novo serviço de audioguias disponível na CPP, com circuitos
para a aldeia da Castanheira e planalto da Serra da Freita. Os audioguias, são
disponibilizados em dois idiomas (português e inglês), e permitem aos visitantes
explorarem, de forma autónoma, o património natural e os saberes e tradições das suas
gentes.
A42. Evento «Arouca, História de um Mosteiro: Recriação Histórica»
A AGA proporcionou visitas culturais ao centro de Arouca, no âmbito do evento «Arouca,
História de um Mosteiro: Recriação Histórica», com o intuito dos participantes
conhecerem ainda melhor a história de Arouca, o seu património cultural e (re)viver as
estórias que dão vida às encenações do evento, nos vários espaços que o compuseram.
Estas visitas envolveram cerca de 30 participantes.
A43. Feira das Colheitas
A AGA participou ativamente na Feira das Colheitas 2017 através da dinamização de
um stand promocional do Arouca Geopark com espaço de venda Arouca Agrícola –
Mercado Local.
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A44. Festival da Castanha
No âmbito do Festival da Castanha 2017, promovida pelo Municipio de Arouca, em
parceria com as coletividades locais, a AGA desenvolveu vários ateliês temáticos
relacionados direta ou indiretamente com a castanha e a floresta. Decorreu ainda uma
mostra de produtos artesanais e regionais com o envolvimento do setor da restauração
e hotelaria com provas de produtos regionais e showcookings.
A45. Contrato Local de Desenvolvimento Social
No âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS – AroucaInclui),
promovido pela ADRIMAG, a AGA tem-se associado à dinamização de várias ações de
interesse social, cultural e de economia local.
A46. Natal
Na época natalícia, as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Arouca
Geopark foram convidadas pela AGA a decorarem uma bolas de Natal para adornar a
casa dos habitantes da aldeia da Castanheira.

7.

Reforçar e dinamizar a cooperação, as parcerias e o trabalho em rede

47. Fórum Português de Geoparques
Ao longo de 2017, o Arouca Geopark participou ativamente
nas reuniões no Fórum Português de Geoparques, bem
como apoiou o desenvolvimento de atividades promovido
pelo mesmo.
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48. “Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal”
A AGA participou em 2017 no Encontro Anual de
parceiros do “Roteiro de Minas e Pontos de Interesse
Mineiro e Geológico de Portugal”, tendo ainda colaborado
na organização da Semana dos Parceiros.
49. “Fins-de-semana Gastronómicos”
À semelhança dos anos anteriores, o Arouca Geopark
juntou-se à iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos” do
Turismo do Porto e Norte, através da adesão de 15
restaurantes

de

Arouca

com

ementa

específica,

previamente definida e com datas e animação associadas
às comemorações do Feriado Municipal de Arouca. Os
técnicos da AGA e do Município estiveram presentes na
apresentação deste evento à comunicação social, onde se fez uma mostra de produtos
regionais.
A50. Projeto ERASMUS+
Ao longo de 2017, a AGA acompanhou o projeto ERASMUS+ promovido pelo
Agrupamento de Escolas de Arouca sobre o tema GEOPARKS com alunos e
professores do Parque Geológico Las Loras (Espanha); Haute-Provence Geopark
(França) e Lesvos Geopark (Grécia). Ao longo do projeto, pretendeu-se desenvolver
atividades de formação, ensino e aprendizagem com o objetivo de abrir as portas dos
estabelecimentos de ensino envolvidos, alargar os horizontes dos alunos participantes,
melhorar os seus resultados e competências e dar a conhecer e valorizar o património
natural e geológico dos geoparques dos países parceiros;
A51. Candidatura “Geonatura”
No âmbito da parceria com Cátedra - UNESCO da
UTAD

subordinada

ao

tema

“Geoparques,

desenvolvimento sustentado e estilos de vida
saudáveis”, a AGA apresentou uma candidatura
ao programa Norte 2020, denominada Geonatura,
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que prevê entre outras atividades a realização de uma conferência em Destinos de
natureza e estilos de vida saudável a realizar em novembro de 2018.
A52. Carta Europeia de Turismo Sustentável
No âmbito da Carta Europeia de Turismo Sustentável, a AGA tem colaborado
ativamente com a ADRIMAG, no desenvolvimento de projetos que se enquadrem no
respetivo plano de ações, tendo ambas as entidades celebrado o dia Europeu dos
Parques. Decorreram ainda reuniões preparatórias para a elaboração da candidatura
da Grande Rota Pedestre e de BTT “Montanhas Mágicas” à Linha de Apoio ao
Desenvolvimento Turístico do Interior.

A53. Outras atividades em parceria com os geoparques portugueses
A AGA colaborou com os restantes Geoparques Portugueses em diversas atividades
organizadas por estes, designadamente:
- I Congresso 'Humanizar o Turismo' que decorreu no Geoparque Terras de Cavaleiros;
- Conferência Internacional de Turismo Sustentável que decorreu no Geoparque
Naturtejo.
- Conferência Europeia de Geoparques – que decorreu no Geoparque Açores (S.
Miguel), tendo sido apresentadas várias comunicações orais sobre os projetos
desenvolvidos no Arouca Geopark;
A54. Candidatura “Atlantic Geoparks”
Em 2017, a AGA viu aprovada uma candidatura apresentada em parceria no âmbito de
INTERREG eixo Atlântico, denominada Atlantic Geoparks. Este projeto, que visa
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dinamizar o geoturismo numa cooperação transnacional, encontra-se em curso e conta
com um financiamento a 75% pelo respetivo programa.

A55. Direção da Associação de Turismo do Porto e Norte
A AGA passou a integrar a Direção da Associação de Turismo do Porto e Norte, para o
triénio 2017-2019, no âmbito das eleições para os órgãos socias desta agência regional.

A55. AGA participa no Conselho de Marketing da ERTPN
Em 2017, a AGA participou ativamente nas reuniões do conselho de Marketing da
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal dando contributos nos
trabalhos espacializados deste orgão consultivo de apoio à tomada de decisão da
direção da ERTPN.
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Contas 2017
Análise da situação económica e financeira
Ganhos / Rendimentos
A AGA apresenta um volume total de proveitos de 447.825,95€, repartidos por:
80.987,77 €, ou seja, cerca de 18,1% em vendas e serviços (material promocional –
Livros – quotas - serviços prestados no âmbito dos Programas Educativos);
268 271,17€, ou seja, cerca de 59,9% em subsídios à exploração relativos à
comparticipação das várias entidades e programas nos custos de funcionamento;
98.567,01 €, ou seja, cerca de 22% em outros rendimentos relativos a imputação de
subsídios para investimentos

Ganhos / Rendimentos
Vendas e Prestação de serviços

2017

2016
80 987,77 €

61 904,35 €

268 271,17 €

230 963,02 €

CMA (Protocolo 2008)

220 000,00 €

220 000,00 €

CMA (Arouca Agrícola)

24 496,12 €

Subsídios à Exploração

IEFP – Estágios profissionais
INTERREG - Eixo Atlantico

9 510,29 €

10 463,02 €

13 239,76 €

ANCCT - Ciencia Viva

525,00 €

Outros

500,00 €

500,00 €

98 567,01 €

34 793,46 €

447 825,95 €

327 660,83 €

Outros Rend e Ganhos *
Total
*Imputação de subsídios relativos a
investimentos (Fundos Europeus e CMA)
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Gastos / Perdas
A AGA apresenta, em 2017, gastos totais no valor de 438.528,73€, repartidos por cerca
de 23,3% em FSE, 54,4% em custos com pessoal, as amortizações representam 13,2%.
Cerca de 8,5% dizem respeito a custos das Mercadorias vendidas e cerca de 0,6% são
relativos a outros custos.
Gastos / Perdas
Custo M V e Matérias Consumidas
Fornecimento e Serviços Externos

2017

2016
37 272,28 €
101 965,17 €

Subcontratos

6 437,10 €
61 438,57 €
140,22 €

Trabalhos especializados

7 929,44 €

Publicidade

7 809,96 €
1 203,03 €

Vigilância e Segurança
Honorários

17 363,49 €

15 177,15 €

Conservação e reparação

36 971,77 €

894,33 €

Serviços bancários
Ferramentas e Utensílios desgaste
rápido
Livros e Documentação técnica

222,70 €

768,37 €

3 949,24 €

1 489,79 €

Material de escritório

2 703,48 €

974,78 €

100,99 €

44,60 €

Artigos para oferta
Outros Materiais

172,19 €

178,00 €

Energia, gás, combustível

4 946,86 €

2 978,85 €

Deslocações, estadas

9 101,66 €

7 285,44 €

Rendas e Alugueres

36,90 €

Comunicação

5 266,92 €

4 445,62 €

Seguros

1 653,88 €

1 771,55 €

Despesas de Representação

4 908,70 €

1 625,20 €

Limpeza, Higiene e conforto
Outros FSE – Organização e
participação em Feiras, Eventos,
Outros Gastos e perdas (Impostos,
Quotizações, Multas)
Gastos com o Pessoal

1 317,48 €

1 447,42 €

7 319,47 €

13 204,26 €

2 752,82 €

3 026,25 €

238 376,73 €

187 081,50 €

Contencioso e notariado

Gastos e Perdas de financiamento
Amortizações
Total

0,02 €

866,62 €

58 161,71 €

57 779,31 €

438 528,73 €

316 629,35 €
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Disponibilidades financeiras
Disponibilidades

31/12/2017

Caixa
Depósitos Bancários
Saldo Total

31/12/2016
4 733,99 €

3 178,81 €

19 039,91 €

8 538,70 €

23 773,90 €

11 717,51 €

Balanço
ATIVO (Liquido)

2017

2016

IMOBILIZADO:
41 Investimentos Financeiros

805,48 €

652,73 €

172 527,82 €

210 330,77 €

4 177,53 €

20 148,88 €

Mercadorias

6 688,22 €

5 831,16 €

Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:

8 881,47 €

13 652,42 €

23 773,90 €

11 717,51 €

ACRÊSCIMOS E DIFERIMENTOS:

320 968,53 €

10 597,50 €

Total do Ativo .............

537 822,95 €

272 930,97 €

6 300,00 €

6 300,00 €

72 396,41 €

61 654,13 €

264 030,92 €

146 204,00 €

9 297,22 €

10 742,28 €

352 024,55 €

224 900,41 €

51 710,01 €

22 714,46 €

134 088,39 €

25 316,10 €

185 798,40 €

48 030,56 €

537 822,95 €

272 930,97 €

43 Ativo Fixo Tangíveis
44 Ativos intangíveis
45 Investimentos em curso
CIRCULANTE:

Outras contas a receber
Títulos Negociáveis:
Depósitos Bancários e Caixa:

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
51 Capital - Fundo Social
56 Resultados Transitados
59 Variações no Capital Próprio –
(Subsídios ao Investimento
PRODER/ON2/…)
88 Resultado Líquido do Exercício
Total Capital Próprio
PASSIVO:
Dívidas a Terceiros - Médio longo
Prazo:
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:
Acréscimos e Diferimentos:
TOTAL PASSIVO
Total do Capital Próprio e do
Passivo............
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Demonstração de resultados
Demonstração de Resultados

2017

2016

Vendas e Prestação Serviços
Subsídios a Exploração

80 987,77 €

61 614,35 €

268 271,17 €

230 963,02 €

98 567,01 €

34 794,26 €

Outros rendimentos
Total dos Ganhos / Rendimentos

447 825,95 €

CMVMC

327 371,63

37 272,28 €

6 437,10 €

Fornecimentos e serviços externos

101 965,17 €

61 438,57 €

Gastos com o Pessoal

238 376,73 €

187 081,50 €

Gastos de Amortizações

58 161,71 €

57 779,31 €

Outros Gastos ou perdas

2 752,82 €

3 026,25 €

0,02

866,62 €

Gastos e Perdas de financiamento
total dos Gastos e Perdas

438 528,73 €

316 629,35

Resultado antes de Impostos

9 297,22 €

10 742,28

Resultado liquido do Exercício

9 297,22 €

10 742,28

A AGA apresenta, no exercício do ano 2017, um Resultado Líquido de 9.297,22€,
propondo-se a sua afetação para a conta de resultados transitados.

Aprovado pela Direção em reunião de 30 / 04 /2018.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Aprovado pela Assembleia-Geral em reunião de 30 / 04 /2018.
______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

