ATA Nº 27
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e oito reuniu na biblioteca Municipal de
Arouca, sita na Av 25 de abril, Arouca, pelas dezassete horas, a Assembleia Geral da AGA em
sessão ordinária previamente convocada nos termos estatutários.---------------------------------------O início formal da sessão teve lugar às 17h18 minutos, onde de acordo com a lista de
presenças em anexo, estavam presentes os seguintes associados:
- União de Freguesias de Canelas e Espiunca – Joaquim Cunha
- Junta de Freguesia de Moldes – José Gomes Duarte
- Casa do Paúl – Dulce Soares
- AECA – Carlos Brandão
- Artur Sá
- AFEDV – Pedro Quaresma
- AACA – Casimiro Santos
- Junta de freguesia de Várzea – Humberto Mota
- A Avozinha – Esmeralda Pinto
- Quinta do Pomarinho – Pedro Homénio
- Clube do Paiva – Rafael Soares
- Semente de Futuro - IPSS – Bonina Brandão
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A mesa desta sessão foi constituída pelo seu Presidente Joaquim Cunha em representação da
União de Freguesias de Canelas e Espiunca, José Gomes Costa em representação da
Freguesia de Moldes, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto I – Aprovação da Ata anterior;
Ponto II – Informações
Ponto III – Plano de atividades e Contas - 2019
Ponto IV - Outros Assuntos.
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O Presidente da mesa da Assembleia deu início à reunião, passando ao primeiro ponto da
ordem de trabalhos:

Ponto I – Aprovação da Ata anterior;
Foi apresentada a ata anterior, que depois de lida foi aprovada por maioria com 3 abstenções
por não terem estado presentes na última reunião.
Ponto II – Informações
A Sra presidente da direção, Margarida Belém, deu as boas vindas e desejou a todos um feliz
Natal. De seguida, apresentou as atividades que tem vindo a ser realizadas, designadamente:
- A gestão da Casa das Pedras Parideiras, Radar Meteorológico, Loja Interativa de Turismo,
Mercado Local – Arouca Agrícola, bem como do programs educativos e das visitas guiadas;
- A colaboração na feira das colheitas e no festival da castanha;
- O desenvolvimento da candidatura Atlantic Geoparks;
- O desenvolvimento do projeto Arouca Geopark 4.0 - Smart Geotourism Destination Turismo
aprovada pelo Turismo de Portugal, estando em curso a ação 3 de valorização do sítio
Arqueológico da Malafaia;
- O lançamento do serviço de aluguer de bicicletas – Arouca Geobike
- O desenvolvimento de recursos educativos da candidatura Geonatura: Jogo Quizz e Diário da
Natureza – Rio Paiva;
- O desenvolvimento de conteúdos para os guias de natureza e visitante.
Ponto III – Plano de atividades e Contas - 2019
A Sra presidente procedeu a uma apresentação detalhada em conformidade com o documento
apresentado e que se dá aqui como parte integrante desta ata e pediu ao Coordenador
Executivo António Duarte que apresentasse mais detalhadamente o orçamento previsional
para 2019 e suas diferentes rúbricas. Antonio Duarte terminou referindo que este orçamento,
apresenta um valor global de 736.000€, um valor considerável devido ao conjunto de
candidaturas a fundos comunitários e nacionais que já se encontram aprovadas e que
perfazem já cerca de 50% da receita total prevista.
Após apresentação, foram os documentos propostos a votação e sido aprovados por
unanimidade.

Ponto IV - Outros Assuntos.
Artur Sá pediu a palavra, começando por reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pela
equipa técnica e as boas práticas que o Arouca Geopark tem em curso. De sugeriu que a AGA
procedesse à desmaterialização da informação e fizesse chegar a convocatória e respetivos
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documentos atempadamente e por meios eletrónicos. O Coordenador Executivo, Antonio
Duarte, assumiu a responsabilidade do atraso no envio dos referidos documentos. Pedindo
desculpa pelo sucedido pois houve atraso na produção do Plano de Atividades e orçamento
tendo assegurado que iria proceder, para as próximas reuniões do envio atempado dos
documentos sujeitos a discussão e aprovação.
Artur Sá questionou o porquê de valores orçamentais semelhantes de combustível e de
comunicações. Antonio Duarte esclareceu que, não é um erro, são efetivamente os valores
estimados baseados nos dados históricos de consumo de combustíveis (Gasolina e gasóleo) e
de comunicações (correios e telecomunicações).
Bonina Brandão, em representação da Semente de Futuro, pediu a palavra e referiu que a
AGA é a entidade com mais capacidade instalada para proceder à valorização e divulgação
dos produtos locais, culturais e sociais designadamente aqueles que são produzidos e
desenvolvidos localmente por outras associações. De seguida, levantou a questão da
infestação dos castanheiros e a possível degradação e consequente perda de paisagem daí
resultante para o território. Seguiu, questionando o que deve e o pode ser feito para evitar as
diversas queimadas de vários resíduos tanto de material lenhoso como de outros materiais
designadamente os tóxicos, que se fazem sentir um pouco por todo o lado até na Escola
Secundária de Arouca. Margarida Belém referiu que estes assuntos estão a ter devido
acompanhamento por parte das entidades competentes.
Carlos Brandão, em representação da AECA, falou da necessidade de reforçar a ligação do
Geoparque à “Economia Real”, sugerindo a criação de um link entre o site do “Arouca Geopark”
e da plataforma da AECA “Aqui é Arouca” e que seja facilitado e promovida a venda de
produtos ainda que sejam promovidos e vendidos on-line mas com efeitos na “economia real”.
António Duarte esclareceu que o Arouca Geopark, já tem loja on-line, no entanto apenas para
edições e que está previsto alargar o âmbito das vendas on-line, contudo será necessário
pensar-se e estar preparado na logística e em termos de pessoal, para dar resposta às futuras
encomendas, mas que também poderia ser um negócio interessante para um empreendedor
local que pegasse na ideia.
Rafael Soares pediu a palavra e questionou a direção se tem havido entrada de novos
associados e que deveriam ser dinamizadas mais reuniões setoriais. Margarida Belém referiu
que entrou apenas um novo associado em 2018, o Restaurante Avistada, quanto à questão
das reuniões setoriais, referiu que têm decorrido com bastante êxito, tendo sido realizadas
periodicamente tanto no setor turístico como agrícola.
Artur Sá aproveita para informar que irá decorrer uma iniciativa da Comissão Nacional da
UNESCO, no próximo dia 25 de janeiro de 2019, uma conferência subordinada ao tema das
alterações climáticas na Academia das Ciências. Bonina Brandão referiu que seria bom se
fosse partilhada informação ou o acesso a um resumo do que se passar nessa conferência.
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Rafael Soares apresentou à mesa, uma proposta de voto de louvor ao Município de Arouca
pelos prémios arrecadados designadamente, melhor atração turística nos World Travel Awards
com o projeto Passadiços do Paiva e Municipio do Ano 2018, com o projeto Arouca Geoparque
Mundial da UNESCO. Foi aceite e proposta que depois de votação foi aprovada por
unanimidade e aclamação dos presentes.
E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que eu José Gomes Costa, redigi e
subscrevi, tendo a mesma sido aprovada em minuta por unanimidade pelos presentes.-----------Deu-se por encerrada a sessão eram18 horas 35 minutos. -------------------------------------------------

A Mesa da Assembleia
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
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