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Introdução  

A AGA – Associação Geoparque Arouca assume-se como agente de desenvolvimento 

local territorial, que representa um conjunto significativo de associados, pessoas 

coletivas e singulares, público e privados, unidos em torno da gestão da área Arouca 

Geopark classificada pela UNESCO como Geoparque Mundial da UNESCO.   

A abordagem Arouca Geopark, enquanto iniciativa de desenvolvimento local, de tipo 

bottom-up, assenta na valorização dos seus ativos inimitáveis e diferenciadores 

designadamente dos seus valores naturais e culturais, com especial destaque para o 

seu excecional património geológico, que assume relevância internacional e que 

permitiu o seu reconhecimento pela UNESCO.  

A AGA tem vindo a diversificar as suas atividades e a assumir um crescente significativo 

de competências de interesse municipal designadamente, desde 2012,  a gestão da 

Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação, desde 2015, a gestão da Loja 

Interativa de Turismo Arouca Geopark e a gestão do Piso Panorâmico do Radar 

Meteorológico, e, em 2016,  a gestão do projeto Arouca Agrícola e respetivo Mercado 

Local.  

De realçar que a AGA dispõe de um corpo técnico altamente especializado que permitiu 

a sua afetação à produção de conteúdos técnicos e científicos na área da Geologia, 

Biologia, Arqueologia, História, Cultura e Turismo. Em 2019, a equipa técnica da AGA 

colaborou em parceria com o Município de Arouca na elaboração dos estudos de 

caracterização do PDM e nos conteúdos para o projeto requalificação do Museu 

Municipal. Foram ainda produzidos os textos para os guias “Guia de Natureza dos 

Passadiços do Paiva” e “Guia do Visitante do Arouca Geopark” e informação para o 

Móvel Interativo Iter Hominis, entre outros.  

Para além destas ações, destacamos, como atividades que marcaram o ano 2019, a 

realização em maio da conferência Geonatura - Destinos de Natureza estilos de vida 

saudáveis que visou promover o debate, transferir conhecimentos e boas práticas nas 

áreas dos destinos de natureza e que conjugam a fruição do património com os estilos 

de vida saudáveis. 
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Parte 1 - Relatório das atividades mais relevantes, desenvolvidas em 2019, por 

eixos estratégicos: 

 

3.1. Valorizar o património geológico e o restante património natural e cultural 

Ações de Geoconservação: Geossítios, Arqueossítios, Rede Natura 2000 e 

Aldeias tradicionais  

Em 2019, integrado na sua estratégia de geoconservação, a AGA desenvolveu um 

conjunto de atividades em prol da conservação do Património Natural e Cultural: 

Geológico, Ecológico e Arqueológico, designadamente: 

• Procedeu sistematicamente à monitorização dos geossítios; 

• Procedeu à dinamização da Rota dos Geossítios; 

• Promoveu várias ações que visam o controlo de espécies invasoras. 

• Preparou um plano para colocação de sinalética junto dos arqueossítios 

integrados no Iter Hominis. 

• Colaborou na produção de conteúdos para o novo circuito de visitação do Museu 

Municipal 
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Carta Geológica e do Património Geológico 

A AGA, em parceria com LNEG, levou a cabo em 2019 a edição da Carta Geológica e 

do Património Geológico composta por respetiva memória descritiva.   

 

Exposição Itinerante e concurso de fotografia de natureza 

Em 2019, a AGA concebeu, com apoio especializado da Empresa EON, uma exposição 

modular itinerante subordinada ao tema da água. Designada “Aqua” pretende-se que 

seja pedagógica e atrativa sob a forma de fotografias. Esta exposição irá iniciar a sua 

itinerância em 2020 pelo território nacional divulgando as riquezas naturais deste 

território, tendo como fio condutor a água.  

 

Valorização e classificação do património  

A AGA colaborou, com afetação de parte da sua equipa técnica, na elaboração dos 

estudos de caracterização do PDM tendo inclusive realçado a importância do património 

que já se encontra classificado e da necessidade de continuar a promover medidas de 

classificação e de conservação ativa.  

 

Valorização e Dinamização dos geossítios: Pedras Parideiras e Panorâmica da 

Costa da Castanheira  

Enquanto entidade responsável, desde novembro de 2012, pela gestão da Casa das 

Pedras Parideiras – Centro de Interpretação (CPP) e, desde 2015 pela gestão de visitas 

e apoio no Radar Meteorológico de Arouca (RMA) - geossítio Panorâmica da Costa da 

Castanheira, a AGA promoveu a preservação, a valorização e a dinamização destes 

espaços nas suas múltiplas valências: 

1. Divulgação do património geológico e restantes valores patrimoniais do Arouca 

Geopark; 

2. Promoção de visitas com recurso aos audioguias e às geobikes; 

3. Continuação do trabalho com produtores e artesãos na promoção e venda dos 

seus produtos e apoio no surgimento de novos; 

4. Acolhimento de exposições temporárias nos espaços CPP e/ou LIT: 

 

No âmbito da valorização do sítio casa das pedras parideiras, encontra-se ainda em 

curso, no âmbito do projeto Iter Hominis, a produção de dois documentários um para 

“público em geral” 3D e um outro “infanto-juvenil” animado. Foi ainda desenvolvido um 

móvel expositor interativo no âmbito do Iter Hominis para a promoção do património 
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arqueológico que pretende ligar os valores naturais aos culturais designadamente a 

partir do fenómeno das pedras parideiras que irá ser colocado no 1º Piso.  

 

Na aldeia da Castanheira foi desenvolvido o programa Castanheira + ao longo de 2019 

que permitiu atrair um conjunto de públicos à aldeia e promover a sua dinamização 

devidamente articulada com os residentes.    

 

 

3.2 – Dinamizar atividades e produtos para um território de ciência 

 

Conferência "GEONATURA: Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis" 

No âmbito do projeto “Geonatura”, apoiado pelo Norte 2020, decorreu em maio de 2019 

a conferência Geonatura subordinada ao tema "Destinos de Natureza e Estilos de Vida 

Saudáveis". 

Durante 3 dias discutiram-se várias temáticas numa lógica multidisciplinar juntando as 

áreas do Turismo de Natureza, Desporto, Nutrição, Saúde, Empreendedorismo, 

Inovação, Marketing e Comunicação em torno da sustentabilidade.  

Esta conferência contou com a participação de cerca de 100 participantes, tendo a 

mesma sido sustentada em 4 painéis temáticos:  

Tema 1: Conservação da Natureza, Comunidades Locais e Turismo Sustentável  

Tema 2: Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis – da Teoria à Prática  

Tema 3: Agricultura, Alimentação e Produtos Locais em Destinos de Natureza  
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Tema 4: Atividade Física nos Destinos de Natureza  

 

 

 

A conferência integrou um seminário em parceria com a Universidade do Minho 

subordinado ao tema da Valorização do Território no âmbito da iniciativa UM-Cidades e 

uma mesa redonda com diversos especialistas.  

 

Para além das sessões em sala, a conferência contou com a realização de 3 saídas de 

campo:   

• Das Trilobites à Mina de Ouro Romana – caminhada interpretada  

• Descida de Canyoning  

• Itinerário Geofood  

 

Promoção e distribuição dos guias “Biodiversidade do Arouca Geopark” e “Rota 

dos Geossítios do Arouca Geopark”  

A AGA disponibilizou para um conjunto significativo de ações promocionais os seus dois 

guias temáticos que servem de apoio à visitação e compreensão dos valores 

patrimoniais do Arouca Geopark: 

• Guia da Biodiversidade do Arouca Geopark;  

• Guia da Rota dos Geossítios do Arouca Geopark.  

 

Programa educativo para estabelecimentos do ensino secundário e superior – 

Turismo 

Em 2019, a AGA recebeu vários grupos das áreas de turismo que pretenderam 

conhecer a estratégia e as atividades desenvolvidas no Arouca Geopark 

designadamente na gestão do destino e organização de produtos turísticos.  
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Verão no Arouca Geopark: Ações de Ciência Viva  

Decorreu um conjunto significativas de ações de Ciência Viva no verão, em diversas 

áreas científicas designadamente Geologia, Biologia, Arqueologia.  

• 21.07 - Birdwatching na Serra da Freita (AGA e CERVAS) 

• 24.07 - A cultura e os répteis do Arouca Geopark: mitos e lendas (AGA e 

CESAM/Universidade de Aveiro) 

• 26.07 - Em busca dos mamíferos do Arouca Geopark (AGA e 

UVS/Universidade de Aveiro) 

• 28.07 e 04.08 - As trilobites gigantes do Arouca Geoparque Mundial da 

UNESCO  

• 31.07 - Vallis Nostrum: Povoamento Romano no Vale de Arouca (AGA) 

• 02.08 - Roteiro etnobotânico nos Passadiços do Paiva (AGA e Escola da Água 

– Centro de Interpretação, Condeixa) 

• 03.08 - Astronomia no Museu das Trilobites Gigantes  

• 07.08 - Geomorfologia e interpretação da paisagem - Passadiços do Paiva 

(AGA e Universidade do Minho) 

• 09.08 e 05.09 - Pedras parideiras: um tesouro geológico na Serra da Freita 

(AGA) 

• 14.08 e 13.09 - Do Radar Meteorológico de Arouca… a mais bela panorâmica 

do Arouca Geopark! (AGA, IPMA e Câmara Municipal de Arouca) 

 

 

Eventos e projetos de interesse educativo e científico  
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Agrupamento de Escolas de Arouca 

Em 2019, em parceria com os dois Agrupamentos de Escolas (Arouca e Escariz), o 

Município de Arouca, a AGA colaborou ativamente nos seguintes projetos de interesse 

educativo e científico: 

• Eco Escolas;   

• Apoio à Flexibilidade Curricular nas Escolas nos Domínios de Autonomia 

Curricular  

• Concursos Ilustra a tua escola  

 

 

 

 

Universidades 

A AGA recebeu no âmbito do curso de verão da UTAD – Cátedra UNESCO uma saída 

de campo ao Arouca Geopark por forma a disseminar as práticas de gestão do Arouca 

Geoparque Mundial da UNESCO em prol do desenvolvimento sustentável.  

 

Apoio a teses académicas e estágios curriculares 

A AGA apoiou e acompanhou a realização de teses académicas e estágios curriculares 

de principalmente nas áreas da Geoconservação, Geoeducação e Geoturismo.  

 

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

Ambiente, da Agricultura e da Floresta 

 

Sistema de Gestão da Qualidade e Política de Proteção de Dados 

A AGA tem implementada a sua política de qualidade e de proteção de dados no sentido 

de garantir a melhoria e a eficácia dos serviços.  

 

Ações de sensibilização para a reflorestação com espécies autóctones 

No sentido de contribuir para uma melhoria do ordenamento e gestão florestal, a AGA 

tem colaborado em estreita articulação com o Gabinete Técnico Florestal Municipal, 

através de ações de sensibilização para uma gestão florestal sustentável.  
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Projeto “Arouca Agrícola” 

Em 2019, o projeto Arouca Agrícola venceu o prémio "Empreendedorismo e Inovação 

Crédito Agrícola - Ganhar o Futuro" na categoria "Projeto Promovido por Associado CA", 

no valor de 5.000 € por ser uma estratégia municipal de melhoria das práticas agrícolas 

no território, que visa estimular o modo de produção biológico, apoiar o escoamento de 

produtos diferenciados (património genético e variedades regionais), criar dinâmicas na 

vertente educativa (ambiental e alimentar), social (quintas terapêuticas) e turística 

(turismo agrícola).  

 

 
 



AGA – Associação Geoparque Arouca 

Relatório de Atividades & Contas 2019 
10 

 
O Arouca Agrícola serve de plataforma para orientar as produções agrícolas locais 

fomentando o escoamento de produções excedentárias de produtores procurando 

ajudar na distribuição junto de consumidores intermédios restaurantes locais, cantinas 

e consumidor final.  

Em 2019, o Arouca Agrícola escoou, através da venda ao público na loja, bem como 

através de alguns agentes de restauração, cerca de 12000 kg de hortícolas, 3000 kg de 

frutícolas, 500 dúzias de ovos, 250 kg de broas (milho, abóbora, castanha e cenoura) e 

mais de 300 unidades de produtos transformados (biscoitos, licores, vinhos, mel, entre 

outros).  

Em 2019, o projeto agrupa 66 produtores junto dos quais são efetuadas visitas técnicas 

para capacitar e orientar na diversificação de culturas, com o objetivo de que as mesmas 

correspondam aquilo que o mercado procura, quer para o público em geral, quer para 

os agentes de restauração.  

 

Projeto “Geofood” 

Em 2019, o projeto de sustentabilidade alimentar “Geofood” assente na cadeia curta 

local Arouca Agrícola levou a cabo um conjunto de atividades de sensibilização para 

escolas: Cantina Geofood em Serra de Vila - Mansores, a dinâmica dos menus geofood 

no restaurante pedagógico, o dia Geofood na ESA, o fornecimento de fruta na escola 

(EB1 de Paços - Moldes, EB1 da Ponte de Telhe, EB1 de Alvarenga e EB1 de Canelas).  

Em 2019, foram preparados os critérios dos itinerários Geofood e realizado o primeiro 

itinerário como projeto-piloto no âmbito das saídas de campo previstas na conferência 

Geonatura   
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3.4. Promover a educação para a sustentabilidade 

 

Concursos escolares 

No ano letivo 2018/2019, foram desenvolvidos dois Concursos Escolares de Ilustração, 

um no Polo escolar de Chave sob a temática da floresta e outro no polo da Boavista 

denominado «Memórias da Eulália». Estes projetos decorreram com acompanhamento 

técnico da AGA através de ações de sensibilização e saídas de campo, tendo resultado 

num conjunto de excecional de ilustrações em que as premiadas foram colocadas junto 

ao nome identificativo de cada sala de aula, no final do ano letivo.  

 

 

 

 

Projeto educativo «Programação na Rota dos Geossítios» 

Em 2019, foi dado seguimento ao projeto educativo «Programação na Rota dos 

Geossítios», junto das turmas integradas no Projeto-Piloto de Autonomia e Flexibilidade 

Curricular do Agrupamento de Escolas de Arouca, com o apoio do Laboratório de 

História, Ciência e Tecnologia.  

 

 

Projeto GeoNatura – Recursos Educativos 

• Em 2019, a AGA promoveu os seus recentes recursos educativos: O “Diário da 

Natureza – Rio Paiva” e “O jogo Quizz Arouca Geopark - Science for you”.  

• Em 2019 foi desenvolvido um jogo didático interativo para utilizar no âmbito da 

oferta educativa no Auditório da Loja interativa de Turismo.  
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Programas Educativos 

Em 2019, a AGA recebeu na Casa das Pedras Parideiras 5186 alunos oriundos de todo 

o país integrados na oferta dos programas educativos.  

 

 

 

 

Programa de formação para adultos e profissionais da Educação 

Em 2019, a AGA, em parceria com o Centro de Formação AVCOA e os agrupamentos 

de escolas locais, colaborou na divulgação e promoção da Geoeducação para 

professores tendo desenvolvido as seguintes ações de formação devidamente 

acreditadas: 

- Conferência Geonatura  

- Plantas invasoras – Problemática e situação no Arouca Geopark  

 

Conferência – DECO Proteste – Visões de Futuro 

Decorreu em outubro de 2019, uma conferência em Arouca promovida pela DECO – 

Proteste onde foram abordados os erros da floresta nacional, as frequentes ondas de 

calor, o aumento da temperatura e o ainda elevado preço dos carros elétricos.  
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3.5. Promover uma abordagem de geoturismo com especial ênfase na 

qualificação, organização, promoção e comercialização dos produtos turísticos 

estratégicos  

 

Observatório do Turismo 

AGA deu continuidade aos seus trabalhos de recolha e tratamento de informação 

estatística no âmbito do Observatório de Turismo – Arouca Geopark, destacando a 

dinâmica turística territorial por via dos seguintes gráficos: 
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Prémios WTA - Passadiços do Paiva  

Pelo segundo ano consecutivo, esta infraestrutura gerida pelo Município de Arouca 

venceu na categoria “Melhor Atração Turística Mundial de Aventura”. A cerimónia de 

entrega de prémios decorreu em Omã, no Médio Oriente, tendo contado com a presença 

da Presidente da Câmara Municipal de Arouca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição de 2 guias turísticos:  

No ano de 2019, a equipa técnica da AGA produziu os conteúdos técnico-científicos 

para os seus novos guias: 

a) Guia de apoio aos visitantes do Arouca Geopark  

b) Guia da Natureza – Passadiços do Paiva  

 

  

Programa de ações para melhoria da oferta turística  

Em 2019, a AGA dinamizou um conjunto de ações para a melhoria da oferta turística, 

designadamente:  
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1. Organização 

• Atualização de programas de animação e interpretação do património 

natural e cultural;  

• Dinamização de pontos de informação turística nos estabelecimentos 

certificados;  

• Realização de reuniões periódicas com agentes; 

 

2. Qualificação  

• Dinamização da rede de geoparceiros certificados com a Marca “Arouca 

Geopark” e “Geofood”   

• Desenvolvimento de ação de sensibilização e formação sobre a oferta 

geoturística dando a conhecer a Rota Atlântica de Geoturismo (Projeto 

Interreg)  

• Promoção de ações de formação para o setor, em parceria com a 

ADRIMAG;  

• Continuação da tradução para Inglês e Francês das ementas dos 

restaurantes associados. 

• Lançamento do serviço de aluguer de bicicletas “Geobike Arouca Geopark”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promoção   

• Upgrade de dossiê de oferta turística para operadores turísticos (em versão 

eletrónica); 

• Dinamização do Portal Arouca Geopark; 
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• Participação em Feiras Internacionais de Turismo: 

a. BTL; 

b. ITB;  

c. FITUR;  

d. INTUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Articulação com as entidades de promoção do Porto e Norte e do Centro 

para a promoção do mercado interno; 

• Articulação com a ATP para a promoção junto do mercado externo;  

• Promoção de ações educacionais para operadores turísticos e jornalistas; 

• Participação na BTN - Bienal Turismo Natureza  

• Apoio à edição de novo material promocional: 

a. Mapa dos Percurso Pedestres; 

b. Flyer Rota dos Geossítios; 

• Articulação com a ADRIMAG na dinamização e promoção do destino com 

CETS – Carta Europeia de Turismo Sustentável - Montanhas Mágicas.  

 

4. Comercialização   

• Dinamização do programa de visitas interpretadas à Rota dos Geossítios  
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• Dinamização do espaço de exposição e venda na Casa das Pedras 
Parideiras (CPP) e Loja de Turismo Interativa de Arouca (LIT);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Promover uma dinâmica territorial de animação sociocultural e reforçar o 

sentido de pertença 

 

Eventos culturais  

A AGA colaborou na promoção, organização e desenvolvimento de eventos, de 

relevância nacional e internacional, em parceria com diversas entidades, 

designadamente: 

• Semana Europeia de Geoparques com atividades de cultura, ambiente, 

educação, ciência e arte - maio 2019;  

• Mizarelar – 2019 

 

 

 

• Arouca – Uma recreação histórica – julho 2019; 
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• Feira das Colheitas – setembro 2019; 

• Festival da Castanha – outubro 2019 

• Natal – dezembro 2019. 

 

 

 

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

 

Tendo como princípio o trabalho em rede, a AGA continuou a colaborar ativamente com 

um conjunto de parceiros a nível nacional e internacional. 

 

Participação na Rede EGN|GGN  

A nível internacional, a AGA é a entidade responsável pela produção das Newsletters 

da EGN, participa nas reuniões do Comité de Coordenação e apoio nos processos de 

avaliação de outros geoparques, tendo feito 3 reavaliações: uma na Indonésia, outra na 

China e uma terceira na Alemanha, sendo todas as despesas inerentes suportadas na 

íntegra pelos geoparques em processo de avaliação. 

  

 

Participação noutras redes nacionais e internacionais  

A nível nacional, a AGA participou nas reuniões do Fórum Português de Geoparques, 

na equipa técnica e consórcio da CETS - Carta Europeia de Turismo Sustentável – 

Montanhas Mágicas, na Assembleia e Encontro anual de parceiros do Roteiro de Minas, 

nas atividades do CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social / ADRIMAG, e na 

dinamização da Parceria SlowFood – Geofood.  

No âmbito do Roteiro de minas e sítios de interesse geológico de Portugal, desde 

novembro, encontra-se patente, nos pisos intermédios do Radar Meteorológico de 

Arouca, a exposição de fotografia «Carvão de Aço» a circular entre os Parceiros do 

Roteiro de Minas e Ponto de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal. Esta é uma 

iniciativa do Município de Castelo de Paiva e do fotojornalista Adriano Miranda. 

 

Projetos de Cooperação territorial - INTERREG  

A nível da cooperação territorial INTERREG - Eixo Atlântico no âmbito do projeto 

“Atlantic Geoparks”, a AGA tem promovido o projeto em várias reuniões e feiras de 

turismo, participou na 5ª reunião do projeto em Marble Arch Caves Geopark – Irlanda e 

encontra-se a desenvolver o portal da Rota Atlântica de Geoturismo que ficará alojado 
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em https://geotourismroute.eu. Esta rota ligará em rede 10 territórios geoparques 

sedeados no eixo atlântico através de uma imagem comum, uma plataforma web e uma 

APP de apoio à visitação, para alem de outras ações promocionais.  

 

 

 

 

Outros projetos e/ou parcerias  

No âmbito do Programa Mundial de Mentoria e Intercâmbio de Conhecimento da 

UNESCO, a AGA recebeu no período entre 18 a 28 de novembro, Parichat Kruainok, 

do Aspiring Khorat Geopark (Tailândia) e Tran Nhi Bach Van, do Aspiring Dak Nong 

Geopark (Vietname). 

Esta formação pretendeu dotar e capacitar esta delegação de novos conhecimentos e 

metodologias, para o apoio à elaboração das respetivas candidaturas destes territórios 

a Geoparques Mundiais da UNESCO. Para o efeito, a AGA proporcionou um programa 

diversificado, com visitas aos locais mais emblemáticos deste território e reuniões com 

a equipa da AGA e alguns associados, para que estas formandas pudessem 

compreender a dinâmica territorial e social do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

https://geotourismroute.eu/
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Parte 2 – Prestação de contas 

Contas 2019  

Análise da situação económica e financeira 

Ganhos / Rendimentos 

A AGA apresenta um volume total de proveitos de 480.388,52€, repartidos por 

84.987,87€ ou seja cerca de 17,69% em vendas e serviços (material promocional – 

Livros – quotas - serviços prestados no âmbito dos Programas Educativos); 371.209,79€ 

ou seja cerca de 77,27% em subsídios à exploração relativos à comparticipação de 

projetos e atividades por parte de várias entidades.  

Em 2019 verifica-se que as comparticipações do Município de Arouca à Exploração 

representam cerca de 43,05% do total dos rendimentos da AGA.  

 

Ganhos / Rendimentos 2019 2018

Vendas e Prestação de serviços                                                                           84 987,87 €                                                                           77 522,12 € 

Produtos locais e Marchandising                                                                           22 496,59 €                                                                           21 821,21 € 

Mercado Local - Arouca Agrícola                                                                           17 010,92 €                                                                           16 963,91 € 

Quotas                                                                              4 000,00 €                                                                              3 800,00 € 

Visitas Guiadas (Educativas e Interpretadas)                                                                           36 243,50 €                                                                           33 524,00 € 

Encontros científicos / Workshops/outros                                                                               5 236,86 €                                                                              1 413,00 € 

Subsídios à Exploração                                                                        371 209,79 €                                                                        303 748,97 € 

        CMA (Protocolo 2008)                                                                        200 000,00 €                                                                        200 000,00 € 

        CMA (Arouca Agrícola)                                                                              6 800,50 €                                                                           25 594,54 € 

        CMA (Geonatura+Santuário)                                                                              5 526,84 € 

IEFP – Estágios profissionais / Estimulos                                                                           16 014,31 €                                                                           15 514,51 € 

INTERREG - Eixo Atlantico                                                                           30 387,28 €                                                                           26 122,26 € 

Norte 2020                                                                  106 176,38 €                                                                           18 303,05 € 

ANCCT - Ciencia Viva / UA                                                                            422,12 €                                                                            522,00 € 

IPDJ                                                                                         -   €                                                                            650,00 € 

Turismo de Portugal                                                                        1 718,42 €                                                                        9 515,77 € 

UNESCO - Paris                                                                        6 690,00 €                                                                                         -   € 

Outros                                                                        3 000,78 €                                                                        2 000,00 € 

Outros Rend e Ganhos *                                                                           24 190,86 €                                                                           31 474,11 € 

 Total                                                                        480 388,52 €                                                                        412 745,20 € 

*Imputação de subsídios relativos a investimentos (Fundos 

Europeus e CMA)
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Gastos / Perdas 

A AGA apresenta em 2019 gastos totais no valor de 497.750,29€, repartidos por cerca 

de 35% em FSE, 50,81% em custos com pessoal, as amortizações representam e cerca 

de 6,58 % e 6,72 % dizem respeito a custos das Mercadorias vendidas. 

 

 
Disponibilidades financeiras 

 

 

Gastos / Perdas 2019 2018

                                                                          33 427,12 €                                                                           35 570,62 € 

Fornecimento e Serviços Externos                                                                        175 538,28 €                                                                        108 900,35 € 

Subcontratos                                                                                     49,50 € 

Trabalhos especializados                                                                           65 805,06 €                                                                           27 916,84 € 

Publicidade                                                                              7 410,23 € 

Honorários                                                                           24 745,60 €                                                                           21 163,54 € 

Conservação e reparação                                                                              1 370,35 €                                                                           12 931,60 € 

Serviços bancários                                                                                  803,39 €                                                                                  287,79 € 

Ferramentas e Utensílios desgaste rápido                                                                           32 288,05 €                                                                              7 388,93 € 

Livros e Documentação técnica                                                                                     20,00 € 

Material de escritório                                                                                  916,91 € 

Artigos para oferta

Outros Materiais                                                                                  145,00 € 

Energia, gás, combustível                                                                              4 220,76 €                                                                              3 971,79 € 

Deslocações, estadas                                                                           16 388,44 €                                                                           15 264,52 € 

Rendas e Alugueres 

Correios e telecomunicações                                                                              6 699,11 €                                                                              6 610,41 € 

Seguros                                                                              2 183,24 €                                                                              2 060,48 € 

Contencioso e notariado                                                                                        6,52 €                                                                                  197,55 € 

Despesas de Representação                                                                              3 238,59 €                                                                              2 409,97 € 

Limpeza, Higiene e conforto                                                                              2 855,20 €                                                                              1 628,25 € 

Outros FSE – Organização e participação em 

Feiras, Eventos, Fóruns, Seminários, 

Conferências, Congressos, Fee EGN, ,…)

                                                                             7 523,74 €                                                                              5 937,27 € 

Outros Gastos e perdas (Impostos, 

Quotizações, Multas) 
                                                                             2 876,62 €                                                                              3 568,35 € 

Gastos com o Pessoal                                                                        252 925,49 €                                                                        259 484,24 € 

Gastos e Perdas de financiamento                                                                                  244,48 € 

Amortizações                                                                           32 738,30 €                                                                           41 270,58 € 

Total                                                                        497 750,29 €                                                                        448 794,14 € 

Custo M V e Matérias Consumidas

Disponibilidades 31/12/19 31/12/18

Caixa                                                                              1 047,96 € 5 294,92 €

Depósitos Bancários                                                                              2 840,47 € 26 394,34 €

Saldo Total                                                                              3 888,43 € 31 689,26 €
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Balanço  

 

 

 

 

 

ACTIVO (Liquido) 2019 2018

IMOBILIZADO:

41 Investimentos Financeiros                                                                              1 634,28 €                                                                              1 287,35 € 

 43 Activo Fixo Tangíveis                                                                        146 956,05 €                                                                        144 262,87 € 

 44 Activos intangíveis                                                                           31 036,08 €                                                                              5 389,45 € 

 45 Investimentos em curso 

CIRCULANTE:

  Mercadorias                                                                              8 358,99 €                                                                              6 708,21 € 

  Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:                                                                           15 514,64 €                                                                           12 221,67 € 

  Outras contas a receber                                                                        306 592,59 €                                                                        448 566,50 € 

  Títulos Negociáveis:

  Depósitos Bancários e Caixa:                                                                              3 888,43 € 31 689,26 €

ACRÊSCIMOS E DIFERIMENTOS:                                                                           72 031,41 €                                                                           27 282,73 € 

        Total do Activo .............                                                                        586 012,47 €                                                                        677 408,04 € 

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

  CAPITAL PRÓPRIO:

    51 Capital - Fundo Social                                                                              6 300,00 €                                                                              6 300,00 € 

    56 Resultados Transitados                                                                           45 644,69 €                                                                           81 693,63 € 

    59 Variações no Capital Próprio – 

(Subsídios ao Investimento PRODER/ON2/…)

    88 Resultado Líquido do Exercício -                                                                          17 361,77   -                                                                        36 048,94 € 

Total Capital Próprio                                                                        164 863,29 €                                                                        270 577,95 € 

 PASSIVO:

  Dívidas a Terceiros -  Médio longo                   

Prazo:

  Dívidas a Terceiros - Curto Prazo:                                                                        130 271,90 €                                                                           83 847,11 € 

  Acréscimos e Diferimentos:                                                                          290 877,28                                                                          322 982,98 € 

TOTAL PASSIVO                                                                        421 149,18 €                                                                        406 830,09 € 

 Total do Capital Próprio e do Passivo............                                                                        586 012,47 €                                                                        677 408,04 € 

                                                                       218 633,26 €                                                                        130 280,37 € 
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Demonstração de resultados  

 

A AGA apresenta, no exercício do ano 2019, um Resultado Líquido negativo de 

17.361,77€, propondo-se a sua afetação para a conta de resultados transitados. 

Aprovado pela Direção em reunião de     /     /2020. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

\Aprovado pela Assembleia-Geral em reunião de    /     /2020.            

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Demonstração de Resultados 2019 2018

Vendas e Prestação Serviços                                                                           84 987,87 €                                                                           77 522,12 € 

Subsídios a Exploração                                                                        371 209,79 €                                                                        303 748,97 € 

Outros rendimentos                                                                           24 190,86 €                                                                           31 474,11 € 

Total dos Ganhos / Rendimentos                                                                        480 388,52 €                                                                        412 745,20 € 

CMVMC                                                                           33 427,12 €                                                                           35 570,62 € 

Fornecimentos e serviços externos                                                                        175 538,28 €                                                                        108 900,35 € 

Gastos com o Pessoal                                                                        252 925,49 €                                                                        259 484,24 € 

Gastos de Amortizações                                                                           32 738,30 €                                                                           41 270,58 € 

Outros Gastos ou perdas                                                                              2 876,62 €                                                                              3 568,35 € 

Gastos e Perdas de financiamento                                                                                  244,48 € 0

total dos Gastos e Perdas                                                                        497 750,29 €                                                                        448 794,14 € 

Resultado antes de Impostos -                                                                        17 361,77 € -                                                                        36 048,94 € 

Resultado liquido do Exercício -                                                                        17 361,77 € -                                                                        36 048,94 € 


