ADELIAÇOR - PLANO DE ACTIVIDADES 2020

Em 2020 a ADELIAÇOR pretende dar continuidade às atividades relacionadas com o
PRORURAL+, o MAR2020 e o INTERREG.
É um ano em que se perspetiva uma diversidade de atividades em resultado das
responsabilidades que acompanham os compromissos assumidos em várias frentes:
✓ Continuidade da gestão e acompanhamento das candidaturas aprovadas ao
abrigo dos 15 Avisos do PRORURAL+, publicados nos anos de 2016, 2017 e 2018,
num total de 248 candidaturas analisadas e 63 projetos aprovados, dos quais 32
encontram-se concluídos.
No ano de 2020 haverá abertura de novos avisos para distribuição do orçamento
disponível resultante dos montantes não executados em anteriores avisos e da
atribuição da reserva de desempenho.
Prevê-se ainda que os projetos aprovados prossigam com a execução sendo de
esperar a conclusão dos mesmos, pelo que as tarefas a realizar em 2020 passam
também pela análise dos respetivos pedidos de pagamento e verificações físicas
no local.

✓ Gestão do DLBC MAR2020, nomeadamente análise e acompanhamento dos 16
pedidos de apoio rececionados no âmbito dos 7 avisos publicados em 2019.
Prevê-se a abertura de novos avisos em 2020 para distribuição da dotação
orçamental disponível;
✓ Execução e conclusão do projeto Craft&Art apoiado pelo Programa INTERREG e
destinado a introduzir uma nova dinâmica no artesanato local;
✓ Execução de 4 projetos de Cooperação apoiados em 100% pela Sub Medida 19.3
Cooperação LEADER, do PRORURAL+, nas áreas consideradas prioritárias para
a atuação da ADELIAÇOR no território, nomeadamente Ambiente, Produtos
Locais e Turismo. Os projetos abrangem ações a realizar nas 5 ilhas.
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1. REMUNERAÇÕES – RECURSOS HUMANOS
Em termos de Recursos Humanos a equipa técnica é constituída por 6 funcionários:
Coordenadora Técnica – Arlene Goulart
Técnica Superior – Dolores Oliveira
Técnica Superior – Sónia Borges
Técnica Superior – Joana Dias
Assistente Técnico – José Luís Bettencourt
Assistente Técnico – Roberto Faria
Avença Engenharia Civil - Ricardo Duarte
ESTAGIAR L – Pretende-se contratar dois recursos humanos ao abrigo deste programa
de apoio, um para a Ilha do Pico e um para a Ilha das Flores.
Em 2020 e com a atribuição da Reserva de Desempenho à Sub Medida 19.4
Funcionamento e Animação do PRORURAL+, a Direção da ADELIAÇOR retoma as
progressões na carreira dos seus funcionários com os respetivos aumentos salariais.
As despesas de funcionamento e animação, nomeadamente despesas com pessoal
(remunerações, seguro de trabalho e medicina no trabalho), aquisição de bens e serviços,
deslocações e estadas são financiados do seguinte modo:
•
•

Despesas comuns são financiadas em 65% pelo PRORURAL+ e 35% pelo
MAR2020;
Despesas específicas de cada programa são financiadas a 100% pelo respetivo
programa.

2. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
Estão previstas despesas com aquisição de bens e serviços inerentes ao funcionamento
da Associação procurando assegurar o acompanhamento da execução do PRORURAL+,
do Mar2020 e do INTERREG.

3. DESLOCAÇÕES E ESTADAS
Estão previstas as deslocações inerentes à participação da ADELIAÇOR – Direção e/ou
equipa técnica – nas reuniões e formação junto das Autoridades de Gestão/Pagamento
dos programas geridos, bem como reuniões/eventos associados à animação do território
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onde se incluem as visitas físicas aos locais (VFL) de implementação dos pedidos de apoio
aquando da análise dos respetivos pedidos de pagamento.

4. OBRAS E INFRAESTRUTURAS
Tendo-se verificado ao longo dos últimos anos uma deterioração do estado do edifício
sede na Horta e no Centro de Empresas, com infiltrações várias, prevê-se a realização de
obras de manutenção necessárias.

5. FEDERAÇÃO MINHA TERRA
A ADELIAÇOR é associada da Federação Minha Terra a qual agrega todas as Associações
de Desenvolvimento Local gestoras da Abordagem LEADER estando prevista a quota
anual.

6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VELAS
A ADELIAÇOR pretende dar continuidade ao Protocolo de Cooperação com a Associação
Cultural de Velas, inicialmente assinado em 2015, reconhecendo o apoio prestado na
cedência de instalações localizadas no centro da Vila de Velas que tem sido fundamental
no exercício das funções da Associação na Ilha de São Jorge.

7. CENTRO DE EMPRESAS DA HORTA
O Centro de Empresas da Horta, encontra-se a funcionar desde 2007, estando
atualmente 5 gabinetes ocupados. Prevêem-se receitas com a manutenção da ocupação
dos mesmos.

8. LOJA AÇORES
A ADELIAÇOR mantem a sua quota na Loja Açores em Lisboa, em parceria com as
Associações GRATER, ARDE e ASDEPR e concessionada à empresa Ezequiel Moreira da
Silva & Filhos Lda.
Prevê-se receita com a concessão da mesma na mesma percentagem da quota detida
pela ADELIAÇOR.
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9. ANIMAÇÃO DO TERRITÓRIO – PRORURAL+ e MAR 2020
Prevê-se a continuação das acções de animação do território as quais são cofinanciadas
ao abrigo da medida de Funcionamento e Animação dos dois programas mencionados e
geridos pela ADELIAÇOR.
Aqui incluem-se despesas com recursos humanos supra mencionados; plano de
comunicação: material de divulgação e publicação de avisos de candidaturas na
imprensa escrita local; e realização de eventos de promoção do território rural e de
promoção da fileira da pesca.

10. COOPERAÇÃO PRORURAL+
Durante o ano de 2019 foram aprovadas as 4 candidaturas elaborados e submetidas em
2018 ao abrigo da Sub Medida 19.3 Cooperação LEADER do PRORURAL+, sendo
comparticipados a 100%.


Reducing the Distance – projeto transnacional que visa promover os produtos
locais em território nacional e internacional, incluindo a participação ativa dos
respetivos produtores a serem selecionados nos 9 concelhos do território da
ADELIAÇOR. Inclui aquisição e transporte de produtos locais, participação em
eventos promocionais com a presença dos produtores, workshops de qualificação
dos produtores e edição de caderno de viagens associado aos produtos locais.



Smart Islands – projeto nacional que visa promover o turismo inteligente
associado às novas tecnologias, com instalação de Beacons e sinalização
direcional nas 5 ilhas e acesso a informação digital através de plataforma e
aplicação específica.



3 G – Geoturismo, Geoeducação e Geoconservação – projeto transnacional que
visa promover o Geoparque Açores, do qual a ADELIAÇOR é parceira fundadora.
Inclui a aquisição de sinalização e interpretação dos geossítios nas 5 ilhas e edição
de guia de geossítios, em formato digital e impresso.



Queijos DOP de Portugal, projeto nacional que envolve todos os territórios
portugueses que apresentam queijos com denominação de origem protegida. A
ADELIAÇOR é a única parceira cujo território abrange 2 DOP: São Jorge e Pico.
Inclui criação de materiais de promoção e divulgação dos queijos, realização de
workshops de capacitação dos produtores e realização de seminário e feira em
Lisboa inseridos em evento de maior dimensão.
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11. COOPERAÇÃO INTERREG MAC


Craft & Art - Durante o ano de 2020 pretende-se concluir a execução do projeto
Craft&Art destinado a introduzir uma nova dinâmica no artesanato local através
de uma abordagem inovadora, contribuindo para a evolução e revitalização do
artesanato tradicional das ilhas.

Trata-se de um projeto em parceria com a GRATER, o Centro Regional de Apoio ao
Artesanato do Governo dos Açores, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da
Madeira, a Fundação para a Etnografia e Desenvolvimento do Artesanato das Canárias,
o Centro Nacional de Artesanato e Design de Cabo Verde e as artesãs e artesãos locais.
Durante 2020 será realizada a última reunião de parceiros e o seminário final de
divulgação e resultados, a realizar-se na Ilha Terceira, território da GRATER.
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