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AGA - Plano de Atividades e Orçamento 2017

1- Enquadramento prévio
A AGA - Associação Geoparque Arouca 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 uma área classificada pela 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 2017 segue as orientações estratégicas definidas
e aprovadas em assembleia geral da AGA, para o período 2014-2020.
Considerando a oportunidade dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
FEEI disponibilizados por via do Portugal 2020, a AGA irá apresentar e desenvolver,
ao longo de 2017, um conjunto de projetos de investimento que dêem resposta às
necessidades de valorização, promoção e qualificação do território Arouca Geopark.
Paralelamente e à semelhança de anos anteriores, a AGA assegurará a gestão da
Casa das Pedras Parideiras - Centro de Interpretação e da Loja Interativa de Turismo
de Arouca.
O Ano de 2017 será ainda marcado pela reavaliação quadrienal do Arouca Geopark,
enquanto Geoparque Mundial da UNESCO.
Tendo o ano de 2017 sido definido pela Organização das Nações Unidas como o Ano
Internacional do Turismo sustentável para o desenvolvimento prevê-se a dinamização
de um conjunto significativo de atividades em torno desta temática.
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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.
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3 - Atividades propostas
3.1 Valorizar o Património Geológico e o restante Património Natural e Cultural
No seguimento da estratégia de valorização e qualificação da Rota dos Geossítios, a
AGA pretende, para o ano de 2017, implementar um conjunto de projetos e atividades
designadamente:
- Executar o projeto denominado “GeoNatura” apresentado ao Norte 2020, no
âmbito do aviso de candidaturas do “Património Natural“, que visa colmatar uma
necessidade de valorização e qualificação de alguns geossítios que ainda não
sofreram qualquer intervenção, através da colocação de bandeirolas de
identificação e de painéis interpretativos, como também através da criação de um
trilho geoturístico de tipo PR - Pequena Rota - "Pelos meandros e recantos
desconhecidos do Paiva" na freguesia de Janarde, junto ao rio Paiva;
- Mapear, inventariar e monitorizar a sinalética (pedonal e rodoviária) associada à
Rota bem como proceder à monitorização anual dos geossítios do Arouca Geopark;
- Proceder a campanha de divulgação desta Rota com distribuição de edição do
Guia. Prevê-se ainda elaboração de folheto promocional desta Rota bem como a
sua referência em todas as aplicações informáticas (mesas interativas Porto e
Norte, APP Arouca Geopark);

No âmbito do projeto Geonatura prevê-se, ainda, a criação de duas estações da
biodiversidade (Paivô e Pedra Posta). O trilho geoturístico de tipo PR e a Estação da
Biodiversidade do Paivô serão implementados no SIC Rio Paiva enquanto a Estação
da Biodiversidade da Pedra Posta irá valorizar e promover o património natural do
Sítio Montemuro.
Em parceria com o LNEG, a AGA irá proceder à edição e impressão da Carta
Geológica e do Património Geológico e respetiva Memória Descritiva.
No sentido de conceber uma exposição itinerante que possa percorrer o nosso
território nacional e divulgar a riqueza natural do Arouca Geopark, que promova a
atração de um maior número de visitantes e turistas, a AGA irá recorrer a fotógrafos de
Natureza para recolha de imagens sobre o património natural do Arouca Geopark.
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Ao nível da Rede Natura 2000, a AGA prevê desenvolver ações de identificação e
inventariação da flora vascular existente nos Sítios de Interesse Comunitários - SIC
Serra da Freita e Rio Paiva. As espécies privilegiadas serão as protegidas por alguns
instrumentos legais designadamente Rede Natura 2000, Convenção de Berna e/ou
CITES.

Tendo em consideração a lenda cultural que lhe está associada e no sentido de
possibilitar o usufruto de nódulos de pedras parideiras, designadamente para aqueles
que estejam dispostos a adotar um nódulo desta rocha, 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 que
mediante requisição e depósito caução poderão ser cedidas em regime de comodato
ao público que manifestar essa vontade.

Em 2017, a AGA irá acompanhar o processo de classificação relativo ao seguinte
património:
1- Pedras Parideiras – Monumento Natural local (Património Natural)
2- Icnofósseis de Cabanas Longas
3- Icnofósseis da Mourinha
4- Coleção de fosseis de Trilobites de Canelas do CIGC (Património Cultural)
5- Paisagem Protegida da Serra da Freita (Património Natural)
6- Paisagem Protegida do Paiva (Património Natural)

A AGA, enquanto entidade responsável, desde novembro de 2012, pela gestão da
Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação, que recebeu mais de 131.000
visitantes, irá dar continuidade à dinamização deste espaço de interpretação e loja de
venda de produtos locais.
Ainda por forma a promover os geossítios mais emblemáticos dos Geoparques

Mundiais da UNESCO de Portugal, prevê-se a realização de uma maratona ou conjunto
de maratonas, de âmbito nacional, numa parceria com Secretaria de Estado da
Juventude e do Desporto e o Fórum Português de Geoparques.
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3.2 – Dinamizar atividades e produtos para um território de ciência
No âmbito do projeto “Geonatura”, candidatado ao Norte 2020, está prevista a
organização de uma conferência de interesse científico subordinada ao tema
"Geoparques - Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis", que terá como
parceiro estratégico a UTAD - Universidade de Trás os montes e Alto Douro, entidade
detentora da recente Cátedra da UNESCO em "Geoparques, Desenvolvimento
Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis". Esta conferência de 3 dias servirá
para reforçar e transferir conhecimentos na área dos destinos de Natureza que
conjuguem a fruição do património natural com a cultura e a gastronomia regional
reforçando os estilos de vida saudáveis para a sustentabilidade.

Enquanto documentos de interesse científico, a AGA irá promover e distribuir os seus
dois guias temáticos já editados:
- 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 2017, continuar a oferecer um programa
educativo de visita orientado para este público para períodos de 1 dia e de 2 dias.

Por forma a atrair visitantes ao território e disseminar a cultura científica do mesmo, a
AGA irá promover ações de Ciência Viva no Verão em diversas áreas (Geologia,
biologia e Astronomia).

Em 2017, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arouca e a CMA, a AGA irá
colaborar nos seguintes eventos de interesse educativo e científico:
- III Jornadas de Ciência de Arouca
- “Ciência no parque”

Em parceria com duas universidades portuguesas, a AGA irá colaborar na
dinamização de cursos relacionados com a temática dos Geoparques:
- Com a Universidade do Minho, um curso on-line.
- Com a UTAD um curso de verão.

A AGA apresentou, em 2016, uma candidatura ao Norte 2020 designadamente ao
aviso “Património Natural” para adaptação de espaço na Sede da AGA para aí instalar
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um espaço de interpretação designado casa do Arouca Geopark. Este projeto visa
criar um espaço interativo para a receção, interpretação de apoio aos visitantes e
turistas para que tenham de forma inovadora e interativa um contacto com a riqueza
do património natural do Arouca Geopark, tanto ao nível do património geológico como
da biodiversidade (fauna e flora) designadamente dos sítios rede Natura: Freita, arada;
Paiva e Montemuro. Este espaço será um centro de interpretação temático sobre o
património natural, muito inovador e interativo que transmitirá conhecimento
pedagógico tanto técnico como científico sobre a biodiversidade e geodiversidade,
recorrerá a experiências sensoriais do tipo 4 dimensão com efeitos, sonoros, cheiros e
visuais baseados nas Novas tecnologias. Assim prevê-se que este espaço seja um
ponto de referência a nível nacional e internacional, pela sua metodologia e recursos
técnicos de implementação baseado na inovação tecnológica e com as seguintes
temáticas para interpretar o Património Natural do Arouca Geopark:
1. Geologia e Património Geológico
2. Biodiversidade – Fauna e Flora
3. Arouca Geopark e os Geoparks mundiais da UNESCO
4. Desafios / Jogos / Questões. O programa adapta o ambiente da sala aos
conteúdos (luz, som, estores, cheiro);

Como tem sido hábito ao longo dos últimos anos, prevê-se o acompanhamento e
apoio à realização de estágios curriculares e/ou científicos no território, para as quais
será dada especial colaboração aos trabalhos enquadrados na Cátedra da UNESCO
promovida pela UTAD sobre os geoparques, o desenvolvimento regional e os estilos
de vida saudáveis.
A AGA pretende ainda desenvolver uma reserva “Dark Sky” na Serra da Freita no
âmbito do pojeto EcoSTARS para proteção do céu noturno e sua utilização para
observações astronómicas amadoras, envolvendo ativamente as EB 2/3 e a ESA.

Está previsto, em 2017, a realização de num evento sobre territórios e chancelas
UNESCO na região norte, envolvendo os empresários locais e a academia (parceria
Cátedra UNESCO da UTAD, CNU, CCDR-N, ER Turismo Porto e Norte e Turismo de
Portugal) pelo que a AGA será entidade parceira nesse evento.

No final de novembro de 2017, a AGA irá levar a cabo um conjunto de atividades no
âmbito das celebrações da Semana da Cultura Científica em parceria com os
agrupamentos escolares.
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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).
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, designadamente celebrando a
“Semana da Floresta Autóctone” com plantação de árvores e arbustos autóctones
junto a diversos geossítios.

Inserido no Dia Internacional da Mulher Rural (15 de outubro) focado nas mulheres do
território (broas, linhos, lãs, licores, agricultura, etc.) com o apoio da Cátedra UNESCO
da UTAD, CNU, ADRIMAG e outras possíveis tutelas, prevê-se a dinamização de uma
exposição e/ou workshop do papel da mulher no Arouca Geopark e na região das
Montanhas Mágicas.

Tendo em conta a importância que assume, na economia local, os projetos agrícolas
em pequenas explorações, a AGA em parceria com o projeto Arouca Agrícola, irá
implementar o projeto GEOFOOD que pretende integrar alimentação e território,
turismo e saúde, sustentabilidade e sabor. Aproximar o consumidor, cliente e turista,
da natureza, dos produtos de uma região, da cultura e das suas origens.
Paralelamente prevê-se a promoção de dinamização de circuitos e cadeias curtas de
comercialização dos produtos agrícolas, pelo que se prevê a possibilidade de
apresentar uma candidatura em parceria com a AFEDV e CMA à ADRIMAG
designadamente ao PDR 2020.

Em parceria com o Municipio de Arouca a AGA irá acompanhar o projeto de
“Valorização do Corredor Ecológico da Ribeira de Gondim” que se encontra aprovado
no Norte 2020.
Ao longo de 2017, 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
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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
Em 2017, integrado nas celebrações do Ano internacional do Turismo Sustentável
para o Desenvolvimento, prevê-se a organização de 3 Concursos Escolares:
1- Concurso «NA ESCOLA COM O TURISMO SUSTENTÁVEL» tendo como
destinatários todos os alunos e docentes dos Jardins-de-infância e Escolas do
1º Ciclo do Ensino Básico dos Agrupamentos de Escolas de Arouca e Escariz
2- Concurso de Ilustração «Rota dos geossítios do Arouca Geopark ILUSTRADA»
destinada ao polo “Geoparquiano” da EB do Burgo;
3- Concurso de Maquetes «Geossítios 3D» (Destinatários: Alunos do 7º ano do
Agrupamento de Escolas de Arouca,
No âmbito do projecto Geonatura, prevê-se a criação, com base em ilustrações e
conteúdos elaborados em parceria com os alunos das nossas escolas, de um “Diário
da Natureza. Esta ação integra, ainda, a conceção e aquisição de kits pedagógicos e
de um jogo didático para enfatizar a importância da conservação da Natureza e, em
particular, do nosso património junto das gerações mais novas do território Arouca
Geopark assim como, dos alunos que anualmente nos visitam. Com estes materiais e
equipamentos interativos consolidaremos um plano de Educação Ambiental assente
na preservação e conservação dos nossos recursos naturais.
A AGA irá acompanhar o Projeto “GEOPARKS”, no âmbito do Programa ERASMUS+,
Ação K2, promovido pelo Agrupamento de Escolas de Arouca. Esta ação, Cooperação
para a Inovação e Boas Práticas, pretende que as organizações possam trabalhar em
conjunto a fim de melhorar a sua oferta para os alunos e partilhar práticas inovadoras.
Ao longo do projeto, pretende-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 (Parque Geológico Las Loras,
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Espanha; Haute-Provence Geopark, França; Lesvos Geopark, Grécia e Arouca
Geopark, Portugal). Este projeto prevê cofinanciamento para deslocações de
professores e alunos aos países participantes, para apresentação das tarefas
desenvolvidas e partilha de boas práticas.

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 e das atividades educativas de diversos associados.
Em 2017, a AGA irá, em parceria com o centro de formação AVCOA e os
agrupamentos de escolas, colaborar na divulgação e promoção da Geoeducação para
adultos e profissionais da educação, através do desenvolvimento de um plano de
formação em temáticas como a Geoducação, Geologia, Biologia, Turismo Sustentável
e ainda em “Geoparques e Estilos de Vida Saudáveis: contribuição para os objetivos
da Agenda 2030” ação esta desenvolvida pela UTAD.

No âmbito das atividades do Fórum Português de Geoparques, a AGA irá, no ano
2017, desenvolver em parceria com o Municipio de Arouca o concurso escolar Gea
Terra Mãe bem como proporcionar uma visita ao território dos Deputados da
Comissão de Educação, Ciência, Cultura e Meio Ambiente, em parceria com a CNU e
o FPG, abordando questões do Ano Internacional do Turismo Sustentável.

Ao longo de 2017, 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.

3.5 – Promover uma abordagem de geoturismo com especial enfase na
qualificação, organização, promoção e comercialização dos seus produtos
turísticos estratégicos
A AGA irá dar seguimento à recolha de informação estatística para dar corpo ao seu
Observatório de Turismo, através da implementação de metodologias sistemáticas de
recolha de dados, inquéritos, questionários no sentido de produzir informações
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relevantes e relatórios que sirvam de apoio a decisões estratégicas dos intervenientes
na fileira turística.

No sentido de promover a qualidade do destino turístico na área da Natureza esta
operação prevê, ainda, a conceção de um guia de apoio ao Turismo de Natureza no
território, com especial enfoque no Sítio Rio Paiva de apoio aos visitantes dos
passadiços.

Está ainda previsto desenvolver um programa de ações para a dinamização do
turismo de natureza, possibilitando a experiência de descobrir e interpretar a paisagem
e os recursos naturais existentes do Arouca Geopark através da pintura, da ilustração,
da fotografia, da geodiversidade, bem como da biodiversidade, com recurso a
especialistas nas diversas áreas.

Em 2017, 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:
1- Organização:
- Lançamento de novos Programas e Pacotes turísticos
- Complementaridade e integração da oferta turística
- Dinamização de pontos de informação turísticos nos estabelecimentos
certificados
2- 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
- Desenvolvimento de formação e respetiva sebenta para a Bolsa ativa de
Guias Interpretes
- Dinamização das GeoBikes
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3- Promoção
- Up-grade de dossier de oferta turística para operadores turísticos
(em versão Electrónica – com disponibilização no portal Web)
- Dinamização do Portal de Promoção turística - Arouca Geopark
- Participação em Feiras Internacionais de Turismo BTL, INTUR, FITUR
- Articulação com as entidades de promoção do Porto e Norte e do Centro para
a promoção do 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
- Reedição de mapa ilustrado Geoturístico do Arouca Geopark
- Articulação com a ADRIMAG na promoção do destino Montanhas Mágicas
4- Comercialização
- Reposicionamento da oferta de programas e pacotes junto de agências de
viagens
- Reforçar a oferta da 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
- Dinamizar o espaço de venda na Loja de Turismo Interativa de Arouca
- Dinamizar um programa de animação para a LIT - Loja Interativa de Turismo,
por forma a potenciar as vendas de produtos e merchandising da AGA.

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:
P. 12 /18

AGA - Plano de Atividades e Orçamento 2017

- Semana Europeia de Geoparks com atividades de cultura, ambiente, educação,
ciência e arte;
- Sons da água – 2017
- Feira das Colheitas – 2017
- Festival da Castanha - 2017
- Arouca – Uma recreação histórica – 2017

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 2017,a AGA irá participar ativamente nas seguintes redes e/ou parcerias:
- o Fórum Português de Geoparques
- Ano Internacional de Turismo Sustentável para o Desenvolvimento
- A CETS - Carta Europeia de turismo Sustentável – Montanhas Mágicas
- Cátedra da UNESCO em “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e
Estilos de Vida Saudáveis”
- O Roteiro de Minas
- CLDS - Contrato local de Desenvolvimento Social / ADRIMAG com o projeto
“Turismo e Empreendedorismo”.

Em setembro de 2017, irá decorrer, no território das Montanhas Mágicas a
Conferência da Federação EUROPARC, cuja organização cabe à ADRIMAG, estando
previsto que as sessões em sala e o jantar oficial decorram no Arouca Geopark, onde
estarão presentes cerca de 500 conferencistas.
Considerando que 2017, será o ano de revalidação da chancela UNESCO do Arouca
Geopark, irá ser submetido à UNESCO, no 1º trimestre de 2017, o dossier de
revalidação.
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Está previsto o desenvolvimento de 2 projetos de cooperação, um de âmbito nacional
e outro internacional designadamente:
- SIAC - Geoparks UNESCO de Portugal - Internacionalização candidatado ao
Compete 2020 do Portugal 2020 – Este projeto visa a internacionalização destes
destinos junto de mercados emissores através da definição e implementação de uma
estratégia de marketing.
- Interreg - Geoparks Atlânticos candidatado ao Interreg Espaço atlântico que visa
promover e qualificar a oferta destes espaços naturais com recurso a metodologias e
ferramentas partilhadas.
Em 2017, 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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AGA - Plano de Atividades e Orçamento 2017

Orçamento por Natureza – Ano 2017

Receita

Total (Eur)

Vendas de Mercadorias
Produtos
Merchandising

12 000,00 €
5 000,00 €

Programas educativos
Outras (visitas Guiadas,

15 000,00 €
8 000,00 €

Jóias
Quotas

1 000,00 €
4 000,00 €

Prestação de serviços

Jóias e Quotas

Subsídio à exploração
CMA
IEFP- estágios profissionais
Subsídio ao Investimento
CMA
Ministérios/FEDER/FEADER/FSE
Donativos e patrocínios
Empresas, Banca e outros
Saldo disponível do ano anterior a transitar

150 000,00 €
12 000,00 €
37 500,00 €
250 750,00 €
1 000,00 €
0,00 €

Total

496 250,00 €

Despesa

Total (Eur)

Compras de Mercadorias
Produtos para revenda e Merchandising
Investimentos materiais
Investimentos ( Materiais e Imaterais em projectos)
Pessoal
FSE
Telecomunicações
Deslocações/ Estadas
Seguros
Técnico oficial de Contas
Publicidade
Material Promocional / Edições
Material Escritório
Honorários/ Prestação de serviços
Rendas e Alugueres
outros FSE

9 600,00 €
250 000,00 €
190 000,00 €

Quotas

5 000,00 €
7 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
9 000,00 €
2 000,00 €
1 650,00 €
4 000,00 €

Total

496 250,00 €
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Plano Plurianual de Atividades Relevantes para 2017-2021

Acção

Projecto / Programa

1. Valorizar o
1.1 Projecto “Geonatura"
Património
Geológico e o
restante
1.2 Projecto Adopção Pedra Parideira
Património natural
e cultural;
1.3 Gestão da Casa das Pedras Parideiras
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;

Data
Início

Fonte de financiamento
CMA /
Protocol CMA /
Fundos
Adminis o
Protocolo AGA Comunitá tração Funciona Investime Fundos
central mento
póprios
Data Fim rios
ntos

jan/17

dez/18

jan/17

dez/21

jan/17

dez/21

2.1 Projeto "Casa do Arouca Geopark"

jan/17

dez/18

2.2 Semana da cultura científica
2.3 Participação em workshops, conferências e
congressos científicios
2.4 Evento sobre territórios e chancelas UNESCO na
região norte

jan/17

dez/21

jan/17

3.1 (SGQ - Norma ISO 9001:2008)

85%

15%
100%
100%

Despesa Prevista anos seguintes

Orçamento
Despesa definido
para 2017

2018

100 000,00 €

234 696,12 €

1 500,00 €

2020

2021 total

-

€

-

€

-

€

334 696,12 €
1 500,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

2 000,00 €

100 000,00 €

214 225,26 €

-

€

-

€

-

€

314 225,26 €

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

85%

15%

2 000,00 €

2019

jan/17

dez/21

100%

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

3.2 Exposição e/ou workshop do papel da mulher no
Arouca Geopark
jan/17

dez/21

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

3.3 Apoio a acções de voluntariado (Limpeza e
reflorestação)

jan/17

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

3.4 Projeto "Geofood"
4.1 Programas Educativos para o ano letivo
2016/2017

jan/17

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

jan/17

dez/21

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

4.2 Acções “Ciência Viva no Verão”

jan/17

dez/21

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

12 000,00 €

jan/17

dez/21

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

1 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

4. Promover a
4.3 Ações de formação para professores
educação para a
4.4 Concursos escolares
sustentabilidade;
4.5 Plano de formação para professores
4.6 Desenvolvimento e apoio de outros projetos de
educação

100%
75%

25%
100%
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6 000,00 €

5. Promover uma
abordagem de
geoturismo com
especial enfase na
qualificação,
organização,
promoção e
comercialização
dos seus produtos
turísticos
estratégicos;

5.1 Formação para taxistas e vigilantes passadiços

jan/17

dez/21

5.2 Formação Guia Interpretes Arouca Geopark

jan/17

dez/21

5.3 Tradução nas ementas dos restaurantes

jan/17

dez/21

50%

5.4
de Rede
turismo
5.7 Observatório
Dinamização da
de Geo-parceiros
certificados

jan/17

dez/21

jan/17

dez/21

5.8 Atualização portal Arouca Geopark

jan/17

5.9 Up-grade do Dossier de oferta turística

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

100%

750,00 €

750,00 €

750,00 €

750,00 €

750,00 €

3 000,00 €

50%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

5.10 Ações Educacionais

jan/17

dez/21

100%

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

5.11 Promoção da GEO BOX - Arouca Geopark

jan/17

dez/21

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

5.12 Promoção e dinamização das Geo-Bikes
5.13 Funcionamento e dinamização da Loja de
Turismo Interativa de Arouca

jan/17

dez/21

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

jan/17

dez/21

50%

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

6. Promover uma
dinâmica
territorial, a
6.1 Semana Europeia de Geoparques
animação sociocultural e reforçar
o sentido de
6.2 Promoção e realização de outros eventos
pertença;
7.1 Participação ativa no Fórum Português de
Geoparques
7.2 Ações da Carta Europeia de turismo Sustentável
– Montanhas Mágicas
7. Reforçar e
dinamizar a
cooperação, as
parcerias e o
trabalho em rede

8 - Outros

100%

50%

jan/17

dez/21

100%

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

7.3 Conferencia Europarc

jan/17

dez/21

100%

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

7.4 Participação ativa no Roteiro de Minas
7.5 Participação nas reuniões e actividades da
EGN/GGN
7.6 SIAC internacionalização - Geoparques UNESCO
de
7.7Portugal
Interreg - Espaço Atlântico - Geoparques

jan/17

dez/21

100%

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

1 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

28 000,00 €

jan/17

dez/18

75%

25%

25 000,00 €

120 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

145 000,00 €

Altânticos
7.6 Outras candidaturas e/ou participações em
parcerias

jan/17

dez/18

75%

25%

25 000,00 €

90 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

115 000,00 €

jan/17

dez/21

100%

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

8.1 Equipa Técnica

jan/17

dez/21

100%

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

190 000,00 €

760 000,00 €

496 250,00 €

901 671,38 €

242 750,00 €

242 750,00 €

242 750,00 €

1 113 421,38 €

Total
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Aprovado em reunião de Direção realizada em 14/12/2016.

A Direção
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Aprovado em reunião de Assembleia-geral realizada em 14/12/2016.

A Mesa da Assembleia Geral
______________________________
______________________________
______________________________

P. 18/ 18

