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1-  Enquadramento prévio 

A AGA - Associação Geoparque Arouca, enquanto entidade gestora do Arouca 

Geopark e membro da GGN - Association – (Rede de Geoparques Mundiais), tem por 

missão contribuir para a proteção, valorização e dinamização do património natural e 

cultural, com especial ênfase no património geológico, numa perspetiva de 

aprofundamento e divulgação do conhecimento científico, fomentando o geoturismo e 

a geoeducação, com vista ao desenvolvimento sustentável do território. 

 

O Arouca Geopark é um território classificado como Geoparque Mundial da UNESCO, 

onde são desenvolvidas iniciativas de geoconservação, geoeducação e Geoturismo 

que visam estimular iniciativas empreendedoras e fomentar a criação de emprego. 

 

O plano de atividades da AGA para 2016, enquadra-se nas orientações estratégicas 

definidas e aprovadas em assembleia geral da AGA, para o período 2014-2020.  

Tendo em conta o atual período de transição entre Quadros Comunitários de Apoio, as 

atividades e consequentemente o orçamento da AGA para o ano de 2016 irá refletir 

numa redução considerável de investimentos. 

De salientar no entanto, as responsabilidades e serviços de interesse público já 

assumidos em anos anteriores, designadamente a gestão da Casa das Pedras 

Parideiras - Centro de Interpretação e a gestão da Loja de Interativa de Turismo de 

Arouca que por outro lado obrigam a afetação de técnicos da AGA exclusivamente a 

estes serviços. 

Em 2016 será aprofundada a estratégia de dinamização dos novos sub-produtos 

turísticos estratégicos: os Passadiços do Paiva e a Rota dos Geossítios.  
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2- Orientações Estratégicas  

Visão  

Tornar-se num destino de excelência no âmbito do geoturismo, junto dos mercados 

estratégicos emissores e num território de ciência que promova a geoeducação para a 

sustentabilidade e o conhecimento científico com base no património geológico e no 

restante património natural e cultural 

 

Objetivo Geral: 

Desenvolver a área classificada de forma sustentável: qualificando e valorizando o 

património geológico e o restante património natural e cultural; privilegiando a atuação 

em torno das ciências da Terra, do ambiente, da educação e do Geoturismo; 

contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida dos seus residentes 

envolvendo-os. 

 

Objectivos específicos:  

1 - Valorizar o Património Geológico e o restante Património natural e 

cultural; 

2 - Dinamizar atividades e produtos para um território de ciência;  

3 - Promover a qualidade e contribuir para as políticas de 

ordenamento na área do Ambiente, da Agricultura e da Floresta; 

4 - Promover a educação para a sustentabilidade; 

5 - Promover uma abordagem de geoturismo com especial enfase na 

qualificação, organização, promoção e comercialização dos seus 

produtos turísticos estratégicos; 

6 - Promover uma dinâmica territorial, a animação socio-cultural e 

reforçar o sentido de pertença; 

7 - Reforçar e dinamizar a cooperação, as parcerias e o trabalho em 

rede 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P. 4 /16 
 

            AGA - Plano de Atividades e Orçamento 2016 

3 - Atividades propostas 

 

3.1 Valorizar o Património Geológico e o restante Património Natural e Cultural 

Após a valorização e qualificação de 6 geossítios em 2015, a AGA pretende, para o 

ano de 2016, dar seguimento a ações de valorização. Nesse sentido pretende 

acompanhar e colaborar nas propostas do Município de Arouca para a qualificação e 

valorização dos seguintes geossítios: 

- Sra. da Mó 

- Frecha da Mizarela  

- Minas de Rio de Frades  

 

No sentido de possibilitar o usufruto sustentável de nódulos de pedras parideiras, 

designadamente por aqueles que acreditem na lenda da fertilidade associada a esse 

património, está previsto desenvolver um projeto inovador e demonstrativo que será 

acompanhado cientificamente e tecnicamente por uma comissão que terá como 

objetivo, inventariar, classificar e disponibilizar temporariamente um número finito de 

nódulos de Pedras Parideiras (200 unidades), que mediante requisição e depósito 

caução, poderão ser cedidas em regime de comodato ao público que manifestar essa 

vontade. Este projeto terá a denominação de “Pedra Divina”. 

 

Em 2016, a AGA irá dar seguimento, junto das entidades competentes aos processos 

de classificação de património: 

1- Paisagem Protegida da Serra da Freita (Património Natural) 

2- Paisagem Protegida do Paiva (Património Natural) 

3- Coleção de fosseis de Trilobites de Canelas do CIGC (Património Cultural) 

 

A AGA é a entidade responsável, desde novembro de 2012, pela gestão da Casa das 

Pedras Parideiras – Centro de Interpretação, que conta já com cerca de 100.000 

visitantes onde para além da interpretação do geossítios, funciona como espaço de 

venda de produtos locais e informação turística. Para 2016, está previsto para além da 

sua gestão corrente lançar oficialmente os áudio-guias de apoio às visitas guiadas 

pela Aldeia e pela Serra. 

No sentido de dinamizar a Rota dos Geossítios está previsto em 2016 apostar numa 

campanha de divulgação desta Rota com distribuição de edição do Guia elaborado em 

2015. Prevê-se ainda elaboração de folheto promocional desta Rota bem como a sua 
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referência em todas as aplicações informáticas (mesas interativas Porto e Norte, APP 

Arouca Geopark). 

No sentido de sinalizar os geossítios que se podem descobrir ao longo dos Passadiços 

está previsto a colocação de bandeirolas identificativas e/ou painéis interpretativos.  

Em 2016, a AGA pretende prestar serviços à CMA na área de arquitetura e do 

património construído designadamente para a criação de um regulamento para a 

preservação das aldeias rurais bem como na proposta de planos de intervenção para 

a preservação de aldeias tradicionais e valorização de espaços públicos. 

Tendo em conta o estudo efetuado para a ADRIMAG relativo ao património geológico 

do território contiguo ao Arouca Geopark designadamente das Montanhas Mágicas, a 

AGA irá acompanhar e colaborar no desenvolvimento de projetos de valorização de 

alguns geossítios relevantes designadamente propor soluções para a sua qualificação 

e contribuir com conteúdos para os diferentes espaços museológicos e centros de 

interpretação existentes e/ou a criar. 

 

3.2 – Dinamizar atividades e produtos para um território de ciência 

Em 2016 prevê-se a edição da carta Geológica de Arouca atualizada, que resultou dos 

trabalhos de cartografia desenvolvidos em parceria com o LNEG - Laboratório 

Nacional e Energia e Geologia. 

A AGA irá proceder à distribuição dos dois guias elaborados em 2015: 

- Guia da Biodiversidade do Arouca Geopark  

- Guia da Rota dos Geossítios do Arouca Geopark  

 

Tendo em conta a crescente procura por parte de escolas secundárias e superiores da 

área de Turismo, a AGA pretende, em 2016, passar a oferecer um programa educativo 

de visita orientado para este público para períodos de 1 dia e de 2 dias.  

 

Em 2016 a AGA irá promover diversas ações de Ciência Viva no Verão em diversas 

áreas (Geologia, biologia e Astronomia). 

 

Em parceria com a Universidade do Minho, a AGA irá colaborar na dinamização de um 

curso on-line sobre Geoparques. 

 



 

P. 6 /16 
 

            AGA - Plano de Atividades e Orçamento 2016 

Ao longo de 2016, a AGA irá acompanhar e colaborar no projeto  “partnership for 

geoeducation” promovido pela ADRIMAG em parceria com o Papuk Geopark e o Katla 

Geopark.  

 

Como tem sido hábito ao longo dos últimos anos, prevê-se o acompanhamento e 

apoio à realização de estágios científicos no território, para as quais será dada 

especial colaboração aos trabalhos científicos enquadrados na Cátedra da UNESCO 

promovida pela UTAD sobre os geoparques, o desenvolvimento regional e os estilos 

de vida saudáveis.  

 

No final de novembro de 2016, a AGA irá levar a cabo a organização da Semana da 

Cultura Científica em parceria com os dois agrupamentos de Escolas do território. 

 

3.3 Contribuir para a qualidade e políticas de ordenamento nas áreas do 

Ambiente, da Agricultura e da Floresta 

A AGA irá dar continuidade à melhoria contínua dos seus serviços, com enfoque na 

satisfação dos seus utentes, zelando pela implementação da sua política da qualidade, 

apoiada no seu sistema de gestão da qualidade (SGQ - Norma ISO 9001:2008).  

Na sequência da apresentação em 2015 da candidatura denominada “Rio Paiva” ao 

programa LIFE, e se a mesma for aprovada, prevê-se dar inicio às ações ainda em 

2016, designadamente ações de ordenamento e gestão da galeria ripícola junto aos 

passadiços do Paiva, para além de desenvolver atividades de sensibilização para 

importância do Sitio de Interesse comunitário Rede Natura 2000.  

A AGA continuará a colaborar em ações de reflorestação autóctone em parceria com o 

ICNF e outros intervenientes tentando minimizar e inverter a tendência de monocultura 

do eucalipto existente em diversas áreas do território.   

Tendo em conta a importância que assumem, na economia local, os projetos agrícolas 

em pequenas explorações, a AGA pretende vir a colaborar no apoio à produção 

biológica (Orgânica e de Qualidade), em estreita articulação com a ADRIMAG, uma 

vez que se prevê que esta possa vir a gerir, no âmbito do PDR, medidas de apoio à 

pequena exploração agrícola. 
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A AGA irá colaborar com diversas instituições no sentido de promover a integração e o 

respetivo escoamento dos produtos agrícolas nas diferentes atividades promocionais e 

de animação bem como nas visitas turísticas.   

Ao longo de 2015, prevê-se dar continuidade à realização de ações de sensibilização, 

em parceria com a Câmara Municipal de Arouca, O ICNF, as Juntas de Freguesias, os 

agrupamentos escolares e as associações de pais, junto da população em geral, 

dando a conhecer a importância da preservação do nosso património natural e 

cultural. 

 

 

 

3.4 – Promover a educação para a sustentabilidade 

No âmbito dos serviços de geoeducação, a AGA irá continuar a apostar na sua oferta 

de programas educativos complementares aos programas do Ministério da Educação. 

Esta oferta agrega para além dos programas oficias da AGA, a oferta dos centros de 

interpretação, das atividades educativas de diversos associados.  

Na área da Biodiversidade, está previsto em 2016, dar continuidade ao Projeto 3 F – 

Fauna Flora e Freita, dirigido aos alunos das escolas primárias do território e que visa 

dar conhecer e sensibilizar para a importância da diversidade da fauna e da flora 

existente na Freita com recurso principalmente à estação da biodiversidade e biospots. 

Em 2016, a AGA irá, em parceria com agrupamentos de escola e centros de formação, 

colaborar na divulgação e promoção da geoeducação para adultos e profissionais da 

educação, através da realização de ações de formação para educadores e 

professores e ainda apoiar no desenvolvimento de diversas iniciativas, 

designadamente: Eco-Escolas, projeto Rios, Pais com Ciência, Escolher Ciência. 

 

Para o primeiro trimestre de 2016, estão planeadas duas ações de formação de guias 

intérpretes: 

1- Guias Interpretes do Arouca Geopark,  

2- Guias Interpretes do Passadiços do Paiva.    

 

Ao nível do artesanato, está previsto dinamizar em parceria com o CEARTE e a 

ADRIMAG ações de formação para o setor do artesanato designadamente na área da 

Gestão, Marketing e Inovação.  
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No âmbito das atividades do Fórum Português de Geoparques, a AGA irá, no ano 

2016, desenvolver em parceria com o Municipio de Arouca, um projeto educativo cuja 

temática será “”Desastres Naturais – Como Minimizar os riscos e saber conviver com 

eles. Que soluções? Este concurso terá como abrangência territorial as escolas do 

território da Área Metropolitana do Porto e das Montanhas Mágicas.  

 

Ao longo de 2016 serão promovidas várias atividades para celebração das efemérides 

do Dia Mundial da Terra, Dia do Geólogo, Dia da Floresta Autóctone, Dia Internacional 

das Zonas de Montanha, Dia Mundial de Turismo, entre outros.    

 

Com o objetivo de dinamizar o Património Geológico das Montanhas Mágicas e dando 

execução ao plano de ação previsto no estudo desse património, a AGA em parceria 

com a ADRIMAG, irá, em 2016 dar início a ações de divulgação e de sensibilização 

para a importância desse património junto da população dos diferentes municípios. 

 

 

3.5 – Promover uma abordagem de geoturismo com especial enfase na 

qualificação, organização, promoção e comercialização dos seus produtos 

turísticos estratégicos  

A AGA irá desenvolver e dinamizar o seu Observatório de Turismo, através da 

implementação de metodologias sistemáticas de recolha de dados, inquéritos, 

questionários no sentido de produzir informações relevantes e relatórios que sirvam de 

apoio a decisões estratégicas dos intervenientes na fileira turística.   

 

Na sequência do lançamento em 2015 dos dois novos sub-produtos turísticos 

estratégicos no Arouca Geopark: os Passadiços do Paiva e a Rota dos Geossítios, 

está previsto a sua qualificação, promoção e dinamização em estreita colaboração 

com os atores locais.   

 

Em 2016, a AGA irá colaborar ativamente na dinamização e execução de ações de 

turismo, no sentido de melhorar o posicionamento da oferta nas suas diferentes 

etapas:  

 

a) Organização: 

 - Lançamento de novos Programas e Pacotes turísticos 

 - Complementaridade e integração da oferta turística  
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- Dinamização de pontos de informação turísticos nos estabelecimentos 

certificados que facilite a informação ao turista e ao visitante 

 

b) Qualificação  

- Apoio à realização de eventos de projeção nacional e internacional (AGA , 

CMA, TPN-ER e ADRIMAG) 

- Dinamização da Rede de Geo-parceiros  certificados com a Marca “Arouca 

Geopark”  

- Desenvolvimento de ação de sensibilização e formação   

a) Património do Arouca Geopark e Rota dos Geossítios - Para os 

taxistas 

b) Inglês e Francês – Para o setor turismo  

- Tradução para Inglês e Francês das ementas dos restaurantes associados 

- Lançamento de regulamento de Bolsa ativa de Guias Interpretes Arouca 

Geopark  

- Lançamento oficial das GeoBikes 

- Lançamento dos áudio-guias na Aldeia da Castanheira e planalto da Serra  

 

 

c) Promoção  

- Up-grade de dossier de oferta turística para operadores turísticos  

(em versão Electrónica – com disponibilização no portal Web) 

 - Lançamento oficial do novo Portal de Promoção turística - Arouca Geopark 

- Lançamento das aplicações informáticas para Smart Phones 

 - Participação em Feiras Internacionais de Turismo BTL, INTUR   

- Articulação com as entidades de promoção do Porto e Norte e do Centro para 

o mercado interno 

- Dinamização da Nova Associação para a Promoção Externa do Porto e Norte 

de Portugal para o mercado externo  

- Ações educacionais para operadores turísticos e jornalistas 

- Edição de novo material promocional:  

- Guia dos museus e Centros de interpretação 

- Guia dos passadiços 

- Guia Turismo de natureza  

- Lançamento do mapa Geoturístico ilustrado do Arouca Geopark  

- Articulação com a ADRIMAG na promoção do destino Montanhas Mágicas 

-Parcerias com instituições oficiais de promoção turística e agentes do setor   
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d) Comercialização   

 - Reposicionamento da oferta de programas e pacotes na rede Bestravel 

- Reforçar e dinamizar a GEOBOX - Arouca Geopark 

- Reforçar a presença do produto Geopark Arouca nas agências de viagem e 

operadores;  

- Apoiar iniciativas de circuito turístico entre os patrimónios Mundiais, Reservas 

da Biosfera e Geoparques Mundiais da UNESCO 

 - Criar espaço de venda na Loja de Turismo Interativa de Arouca com especial 

destaque para os produtos e atividades certificadas com a Marca Arouca 

Geopark. 

- Parcerias para comercializar a oferta com operadores turísticos e agencias de 

viagem  

 

 

 

Em 2016, prevê-se que o território Montanhas Mágicas possa vir a beneficiar de um 

programa PROVERE, pelo que serão propostas pelos parceiros várias atividades de 

qualificação, promoção e internacionalização que contribuam para a valorização 

económica de recursos endógenos, onde Geoturismo será o foco principal de atuação. 

Neste sentido prevê-se que a AGA apresente vários projetos de investimento que 

contribuam para qualificação do destino turístico.   

 

3.6 – Promover uma dinâmica territorial de animação socio-cultural e reforçar o 

sentido de pertença 

A animação territorial assume cada vez mais importância na dinamização da economia 

local e na atratividade turística ao território. A AGA irá colaborar na promoção, 

organização e desenvolvimento de uma agenda cultural de eventos, de relevância 

nacional e internacional, em parceria com diversas entidades, designadamente: 

- AROUCA in Fest (celebração da semana Europeia de Geoparks com 

atividades de cultura, ambiente, educação, ciência e arte);  

- Festival de Pedestrianismo 2016 

- Sons da água – 2016 

- Feira das Colheitas – 2016 

- Festival da Castanha - 2016  

- Arouca – Uma recreação histórica – 2016 
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A AGA prevê ainda apoiar a promoção de eventos, organizados pelas coletividades 

locais e seus associados bem como os eventos do território Montanhas Mágicas de 

interesse turísticos.   

 

 

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

 

A AGA irá continuar a colaborar ativamente para a dinâmica das redes EGN|GGN , 

estando neste momento responsável pala criação da Newsletter da EGN, prevê ainda 

colaborar com notícias nos sites, artigos na EGN e GGN magazines bem como 

participar presencialmente nas reuniões do Comité de Coordenação da EGN, nas 

atividades e grupos de trabalho da própria rede e ainda na assembleia geral da GGN.  

 

Em 2016,a AGA irá participar ativamente nas seguintes parcerias: 

- o Fórum Português de Geoparques  

- A CETS - Carta Europeia de turismo Sustentável – Montanhas Mágicas 

- A Rota do Volfrâmio - Itinerários culturais do Conselho da Europa; 

- O Roteiro de Minas  

 

Em 2016, prevê-se ainda de forma transversal a todos os objectivos, acima descritos, 

a apresentação de novas candidaturas aos Programas Operacionais, nacionais ou 

temáticos ou ainda ao Programa de Desenvolvimento Rural, sempre que se revele de 

interesse para o território.  
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Orçamento por Natureza – Ano 2016 

Total (Eur) % Total (Eur) %

Vendas de Mercadorias 

Produtos 8 000,00 € 2,7% 8 000,00 € 1,7%

Merchandising 4 000,00 € 1,4% 4 000,00 € 0,8%

Prestação de serviços 

Programas educativos 15 000,00 € 5,1% 14 000,00 € 3,0%

Outras 30 000,00 € 10,2% 2 000,00 € 0,4%

Jóias e Quotas

Jóias 1 000,00 € 0,3% 1 000,00 € 0,2%

Quotas 4 000,00 € 1,4% 4 000,00 € 0,8%

Subsídio à exploração 

CMA 150 000,00 € 51,2% 140 000,00 € 29,7%

IEFP- estágios profissionais 10 000,00 € 3,4% 20 000,00 € 4,2%

Subsídio ao Investimento 

CMA 15 000,00 € 5,1% 80 000,00 € 17,0%

Ministérios/FEDER/FEADER/FSE 38 000,00 € 13,0% 165 000,00 € 35,0%

Donativos e patrocínios

Empresas, Banca e outros 3 000,00 € 1,0% 3 000,00 € 0,6%

Saldo disponível do ano anterior a transitar 15 000,00 € 5,1% 30 000,00 € 6,4%

Total 293 000,00 € 100,0% 471 000,00 € 100,0%

Ano 2016 Ano 2015

Receita 

 

 

Total (Eur) % Total (Eur) %

Compras de Mercadorias 

Produtos para revenda e Merchandising 7 000,00 € 2,4% 7 000,00€                1,5%

Investimentos materiais 

Investimentos ( Materiais e Imaterais em projectos)  53 000,00 € 18,1% 252 000,00€            53,5%

Pessoal 196 000,00 € 66,9% 175 000,00€            37,2%

FSE

Telecomunicações 4 500,00 € 1,5% 4 500,00€                1,0%

Deslocações/  Estadas 7 000,00 € 2,4% 7 000,00€                1,5%

Seguros 3 000,00 € 1,0% 3 000,00€                0,6%

Técnico oficial de Contas 2 000,00 € 0,7% 2 000,00€                0,4%

Publicidade 1 000,00 € 0,3% 1 000,00€                0,2%

Material Promocional / Edições 4 000,00 € 1,4% 4 000,00€                0,8%

Material Escritório 2 000,00 € 0,7% 2 000,00€                0,4%

Honorários/ Prestação de serviços 6 000,00 € 2,0% 2 000,00€                0,4%

Rendas e Alugueres 2 000,00 € 0,7% 6 000,00€                1,3%

outros FSE 1 500,00 € 0,5% 1 500,00€                0,3%

Quotas 4 000,00 € 1,4% 4 000,00€                0,8%

Total 293 000,00 € 100,0% 471 000,00 € 100,0%

Ano 2016 Ano 2015

Despesa 
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Plano Plurianual de Atividades Relevantes para 2016-2020 

Fundos 

Comunitá

rios

Adminis

tração 

central 

CMA / 

Protocol

o 

Funciona

mento

AGA - 

Fundos 

póprios 2017 2018 2019 2020 total 

1.1 Projeto "Parideira Divina" jan/16 dez/16 100% 2 000,00 €                 2 000,00 €        

1.2 Classificação de Geossítios e Serra da Freita jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €     5 000,00 €        

1.3 Promoção da Rota dos Geossítios jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        

1.4 Sinalética (Bandeirolas, sinais e  Paineis 

Interpretativos,…) jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €     5 000,00 €        

 1.5 Apoio técnico em projetos de valorização de  

geossítios jan/16 dez/16 100% 1 500,00 € 1 500,00 €        

1.5 Apoio Técnico ao funcionamento e dinamização 

de actividades na Casa das Pedras Parideiras jan/16 dez/16 50% 50% 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 100 000,00 €  

1.6 Regulamento aldeias tradicioanis - Planos de 

Intervenção . Projetos de arquitetura valorização 

espaços públicos e geossitios jan/16 dez/16 100% 33 000,00 € 33 000,00 €     

2.1 Edição da Carta Geológica de Arouca jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        

2.2 Semana da Cultura Científica jan/16 dez/16 100% 750,00 € 750,00 €            

2.3 Ações de Ciência Viva no Verão jan/16 dez/16 100% 3 000,00 € 3 000,00 €        

2.4 Participação em workshops, conferências e 

congressos científicios jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 5 000,00 €        

3.1 (SGQ - Norma ISO 9001:2008) jan/16 dez/16 50% 50% 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 12 500,00 €     

3.2 Apoio a acções de reflorestação jan/16 dez/16 100% 2 000,00 € 2 000,00 €        

3.3 Projeto Life - Rio Paiva jan/16 dez/16 70% 50 000,00 € 100 000,00 €  200 000,00 €  90 000,00 €     440 000,00 €  

3.4 Apoio técnico e promoção da produção 

biológica jan/16 dez/16 100% 2 000,00 € 2 000,00 €        

3. Promover a 

qualidade e 

contribuir para as 

políticas de 

ordenamento na 

área do Ambiente, 

da Agricultura e da 

Floresta;

30&

Despesa Prevista  anos seguintes 

CMA / 

Protocolo 

Investime

ntos 

Orçamento 

Despesa definido 

para 2016

2. Dinamizar 

atividades e 

produtos para um 

território de 

ciência; 

Acção  Projecto / Programa  

Data 

Início

  1. Valorizar o 

Património 

Geológico e o 

restante 

Património natural 

e cultural;

Data Fim 

Fonte de financiamento

 

 

 

 



 

P. 14 /16 
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4.1 Programas Educativos para o ano letivo 

2014/2015 jan/16 dez/16 100% 15 000,00 € 15 000,00 €     15 000,00 €     15 000,00 €     15 000,00 €  75 000,00 €     

4.2 Projeto 3 F – Fauna Flora e Freita jan/16 dez/16 100% 1 000,00 €

4.3 Ações de formação para professores jan/16 dez/16 100% 2 000,00 € 2 000,00 €        

4.4  Concurso Unesco - ”Desastres Naturais – Como 

Minimizar os riscos e saber conviver com eles. Que 

soluções? " jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            

4.5 Candidaturas a Projetos Erasmus jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            

4.6 Ações de formação: Guias intérpretes do Arouca 

Geopark e Guias Interpretes dos Passadiços jan/16 dez/16 100% 3 000,00 € 3 000,00 €        

4.7 Desenvolvimento e apoio de projetos de 

educação ambiental (Eco-Escolas, Rios, Pais com 

Ciência,...) jan/16 dez/16 100% 1 500,00 € 1 500,00 €        

4.8 Acção de formação para artesãos jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            

5.1 Lançamento de novos Programas e Pacotes 

turísticos jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        

5.2 Dinamização da Rede de Geo-parceiros  jan/16 dez/16 100% 500,00 €

5.3 Formação para taxistas jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        

5.4 Tradução nas ementas dos restaurantes jan/16 dez/16 50% 50% 1 000,00 € 1 000,00 €        

5.5 Observatório de turismo jan/16 dez/16 50% 50% 1 500,00 € 1 500,00 €        1 500,00 €        1 500,00 €        1 500,00 €     7 500,00 €        

5.7  Lançamento e atualização do Portal de 

Promoção turística - Arouca Geopark  jan/16 dez/16 100% 2 000,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         4 000,00 €        

5.8 Up-grade do Dossier de oferta turística jan/16 dez/16 100% 1 500,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         3 500,00 €        

5.9 Ações Educacionais jan/16 dez/16 100% 1 500,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         3 500,00 €        

5.10 Bolsa ativa de Guias Interpretes Arouca 

Geopark jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         2 500,00 €        

5.11 Promoção da GEO BOX - Arouca Geopark jan/16 dez/16 100% 1 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 3 500,00 €        

5.12 Promoção e dinamização das Geo-Bikes jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2 500,00 €        

5.13 Participação em Feiras Internacionais de 

Turismo BTL, INTUR jan/16 dez/16 50% 50% 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 7 500,00 €        

5.14 Funcionamento e dinamização da Loja de 

Turismo Interativa de Arouca  jan/16 dez/16 100% 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € 85 000,00 €     

4. Promover a 

educação para a 

sustentabilidade;

 5. Promover uma 

abordagem de 

geoturismo com 

especial enfase na 

qualificação, 

organização, 

promoção e 

comercialização 

dos seus produtos 

turísticos 

estratégicos;
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6.1 "AROUCA in Fest"  Semana Europeia de 

Geoparques jan/16 dez/16 50% 50% 2 000,00 € 1 500,00 €        1 500,00 €        1 500,00 €        1 500,00 €     8 000,00 €        

6.2 Festival de Pedestrianismo jan/16 dez/16 50% 50% 1 000,00 € 1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €     5 000,00 €        

6.3 Promoção e realização de outros eventos jan/16 dez/16 50% 50% 2 000,00 € 2 000,00 €        2 000,00 €        2 000,00 €        2 000,00 €     10 000,00 €     

7.1 Participação ativa no Fórum Português de 

Geoparques jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 9 000,00 €        10 000,00 €     

7.2 Ações da Carta Europeia de turismo Sustentável 

– Montanhas Mágicas jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         3 000,00 €        

7.3 Participação ativa na Rota do Volfrâmio - 

Itinerários culturais do Conselho da Europa jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         2 500,00 €        

7.4 Participação ativa no Roteiro de Minas  jan/16 dez/16 100% 500,00 € 500,00 €            500,00 €            500,00 €            500,00 €         2 500,00 €        

7.5 Participação nas reuniões e actividades da 

EGN/GGN jan/16 dez/16 100% 5 000,00 € 5 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 €        5 000,00 €     25 000,00 €     

7.6 Outras participações em parcerias jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €     5 000,00 €        

8 - Outros 
8.1 Candidaturas a fundos estruturais ou nacionais  jan/16 dez/16 100% 1 000,00 € 1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €     5 000,00 €        

191 750,00 €           184 500,00 €  275 500,00 €  165 500,00 €  75 500,00 €  890 250,00 €  

  7. Reforçar e 

dinamizar a 

cooperação, as 

parcerias e o 

trabalho em rede

Total 

 6. Promover uma 

dinâmica 

territorial, a 

animação socio-

cultural e reforçar 

o sentido de 

pertença; 
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Aprovado em reunião de Direção realizada em 23/12/2015. 

 

A Direção  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Aprovado em reunião de Assembleia-geral realizada em 23/12 2015.  

 

A Mesa da Assembleia Geral  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 


