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5 1.INTRODUÇÃO 

1.INTRODUÇÃO 

O Relatório de Atividades e Contas 2015 da Associação Odiana é um documento 

síntese estruturante de todo o trabalho levado a cabo pela Odiana. Trata-se de uma 

súmula dos projetos, participações, protocolos e ações conduzidas e desenvolvidas 

pela associação, no passado ano e que apresenta a missão e visão da entidade, 

sempre com o intuito de desenvolvimento e promoção do território do Baixo Guadiana. 

Com o objetivo de proporcionar uma resposta mais adequada aos inúmeros desafios 

que se colocam às autarquias, com particular intensidade desde o início da crise da 

dívida pública, a Odiana procurou no ano 2015 adotar um novo modelo de gestão, 

fundamentada numa perspetiva da sua sustentabilidade e na melhoria do desempenho 

dos 3 municípios, ao nível da qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados 

aos cidadãos, representando naturalmente ganhos económicos. Efetivamente, durante 

o ano de 2015, o enquadramento legislativo e as políticas de descentralização de 

competências levadas a cabo pela Administração Central criaram as condições e a 

oportunidade para a Odiana apresentar uma proposta para um novo modelo de 

cooperação e partilha intermunicipal, com vista à melhoria da eficácia e eficiência das 

atuações dos 3 municípios. No entanto, durante o processo, e depois de ter sido 

assinado um Acordo-Quadro para o Estabelecimento do projeto piloto de Partilha e 

Integração de Serviços dos Municípios do Baixo Guadiana”, entre os 3 municípios do 

Baixo Guadiana (Alcoutim, Castro Marim e VRSA), a ODIANA e o Governo, pelo facto 

de não ter sidos reunidas condições e consenso sobre o assunto, por parte dos 

membros eleitos do município de Alcoutim, o processo de partilha de serviços e 

competências ficou comprometido, não tendo desta forma seguido em frente.  

O ano de 2015 foi marcado ainda pela abertura dos novos programas de 

financiamento previstos nos Fundos Estruturais e de Investimento Europeus para o 

período 2014-2020. Aqui a Cooperação para o Desenvolvimento do território do Baixo 

Guadiana assumiu no exercício de 2015 uma expressão relevante, nomeadamente ao 

nível da reativação de parcerias com entidades da vizinha Andaluzia e Alentejo na 

definição de ações que consolidaram visões e possibilitaram a apresentação de 

candidaturas em conjunto, nomeadamente ao Programa de Cooperação 

Transfronteiriça INTERREG Espanha-Portugal 2014-2020, antigo POCTEP, ao qual a 

Odiana apresentou 1 candidatura na qualidade de beneficiário principal e 6 na 

qualidade de sócio, como se poderá ver adiante no documento.  

Não obstante de ter sido um ano marcado pela candidatura de novos projetos, os 

quais na sua maioria continuam a aguardar decisão de aprovação, a Odiana continuou 
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a apostar em sinergias nas mais diversas áreas. No que respeita à abordagem 

LEADER, que a ODIANA em 2001 juntamente com a Associação Alcance e a 

Associação de Defesa do Património de Mértola, conseguiu captar para o território do 

Baixo Guadiana, a questão das parcerias foi novamente fator determinante para que a 

candidatura da ATBG - Grupo de Ação Local (GAL) tenha sido aprovada e 

reconhecida, permitindo desta forma a continuidade da abordagem LEADER no 

território.  

Este Relatório encontra-se assim estruturado de forma clara, começando pelas 

atividades decorrentes de protocolos e participações da entidade, onde é 

repetidamente notória a relevância das parcerias no desenvolvimento bem 

fundamentado das ações da Odiana. De seguida, os projetos transitórios, ou seja, 

todos aqueles que advém de anos prévios e que em 2015 tiveram a sua conclusão e 

encerramento dos procedimentos administrativos. Posteriormente, atividades diversas 

onde facilmente encontramos os motores basilares da Odiana, com atividades e 

gabinetes de contacto mais direto com a população em áreas diversas, como por 

exemplo os gabinetes empresarial, de terapia da fala ou de comunicação. Seguem-se, 

por último, os projetos candidatados no ano de 2015, organizados por temáticas e de 

acordo com a delineação dos objetivos estratégicos para os próximos anos, buscando 

nas características intrínsecas do território o catalisador de desenvolvimento local. 

Todo o trabalho desenvolvido em 2015, e assente no horizonte 2020, contou com 

cinco eixos da maior premência para o território, sendo que são neles que se 

alavancam outros de maior desenvolvimento. Estes surgem através da convicção da 

Odiana nas potencialidades do território, mas também consciente das suas 

fragilidades e lacunas no tecido económico rural. Falamos do eixo turístico, o eixo 

produtivo e inovador, o eixo solidário, o eixo amigo do ambiente, e finalmente o eixo da 

governança, os quais detalhamos de seguida. 

O eixo turístico, não focado unicamente no binómio sol e praia, mas sim num turismo 

de natureza, um turismo de qualidade, um turismo sustentável que pretende derrubar 

a barreira sazonal e destacar uma região de excelência turística apostando no 

pedestrianismo, cicloturismo/BT e ornitologia. No eixo produtivo o reconhecimento de 

um leque de recursos endógenos invejável e que encerra por si só primazia, qualidade 

e uma riqueza inigualável. Aliados os saberes aos sabores, a inovação, a pesquisa e a 

investigação, pretende-se que o resultado eleve os produtos do território e reforce as 

atividades económicas locais. Neste eixo a destacar em 2015 a Bolsa de Terras, um 

instrumento através do qual a Odiana procurou potenciar ao máximo o aproveitamento 

e a utilização do território rural. No eixo solidário a crescente e contínua preocupação 
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pela cidadania, emprego, formação e pelo recurso mais precioso do território: as 

pessoas. Com o objetivo da empregabilidade a e procura ativa de emprego, a Odiana 

iniciou em 2015 3 ações de formação contratualizadas com o IEFP, no âmbito da 

Medida Vida Ativa. No eixo ambiental a prevenção e a preservação ambiental com 

objetivos claros na valorização do Guadiana e uma aposta estratégica nas energias 

renováveis. Por último, no eixo da governança, a promoção de condições que 

melhorem o nível de conhecimento sobre o território para que o mesmo beneficie dos 

ganhos resultantes da escala supramunicipal. Neste sentido, a destacar que no final 

de 2015  a Odiana assumiu a presidência, e portanto liderança da ATBG, entidade 

gestora do programa DLBC-RURAL no Baixo Guadiana.  
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2.ATIVIDADES DECORRENTES DE PROTOCOLOS E PARTICIPAÇÕES 

2.1.Universidade do Tempo Livre 

 

 

 

 

Descrição 

Foi celebrado em Dezembro de 2013 um Protocolo entre a Associação Odiana e a 

Câmara Municipal de Castro Marim, no âmbito da Universidade do Tempo Livre, do 

concelho de Castro Marim. 

A Universidade do Tempo Livre é um projeto de carácter socioeducativo, que cria e 

dinamiza regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio, 

preferencialmente, mas não exclusivamente, para maiores de 50 anos. Foram 

implementados polos por todo o concelho: Altura, S. Bartolomeu, Rio Seco, Castro 

Marim, Monte Francisco, Junqueira, Azinhal, Odeleite, Furnazinhas, Alta Mora e Corte 

Pequena.  

Este projeto surgiu do programa Contrato Local de Desenvolvimento Social, na 

sequência de medidas e programas de combate à pobreza e exclusão social, 

sucedendo ao Programa Progride e aos Projetos de Luta Contra a Pobreza, com 

enquadramento legal através da Portaria n.º 396/2007 de 2 de Abril. Estes programas 

conjugam uma intervenção junto de públicos-alvo mais desfavorecidos como a 

exclusão territorial.  

Dado o impacto que esta atividade (UTL) assumiu junto do público-alvo e o seu papel 

no combate ao isolamento social e ocupação de tempos livres, o mesmo prosseguiu 

no ano de 2015 e revelou-se de extrema importância a continuidade do mesmo. 

Programa Financiamento 

Município de Castro Marim 

Início 01/12/2013 

Final Sem data prevista 
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Ações Desenvolvidas 

 - Ações dirigidas a idosos que permitiram, através de atividades sócio culturais, 

combater/diminuir os efeitos do isolamento e da solidão; 

- Promoção de ações e cursos anuais [trapologia; atelier medieval; artes decorativas; 

bordados; informática; ginástica], destinados a pessoas em idade ativa/idosos; 

- Participações em feiras, certames, exposições, convívios e nos «Dias Medievais», 

entre outras atividades. 

Equipa de trabalho 

Ana Agostinho 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.2.Protocolo com UAlg – Instituto Superior de Engenharia 

 

 

 

Descrição 

A ODIANA e o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve assinaram 

um Acordo Específico cujo objetivo é acolher, na ODIANA, alunos do Curso Técnico 

Superior Profissional em Tecnologias de Informação Urbanística e Arquitetónica para a 

realização de um estágio em contexto profissional.  

O objetivo é desenvolver, em contexto de trabalho, um plano individual de formação 

que assume a forma de estágio e visa a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais e organizacionais. Até ao final de 2015 não foi 

realizado qualquer estágio neste âmbito, no entanto o protocolo continua em vigor. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 
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Início 05/11/2014 

Final 05/11/2017 

Ações Desenvolvidas 

Acolhimento do estágio de 3 alunos durante 5 meses (750 horas) para formação em 

contexto de trabalho no Departamento de Turismo, Cultura e Património da ODIANA. 

Ainda não existe uma data específica para o início dos estágios. 

Equipa de trabalho 

Valter Matias, Joana Germano. 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.3. Medida Estágio/Emprego – SIG Baixo Guadiana 

Descrição 

Foi apresentada uma candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional 

para um estágio/emprego, com o objetivo de retomar o projeto SIG do Baixo 

Guadiana, que visou reunir a cartografia digital e informação geográfica dos três 

municípios num único SIG.  

Programa Financiamento 

IEFP 

Início 29/12/2014 

Final 28/09/2015 

Ações Desenvolvidas 

A estagiária desenvolveu ações de planeamento no uso de espaços para fins 

industriais e comerciais, utilizando diversos recursos técnicos e artísticos para elaborar 

os projetos arquitetónicos. Teve também que usar os seus conhecimentos, e 

habilidades para desenhar e planear espaços ao nível do paisagismo, história da 

arquitetura, computação gráfica aplicada à arquitetura, comunicação visual: 



 

 Relatório de Atividades e Contas 2015 

 

11 2.ATIVIDADES DECORRENTES DE PROTOCOLOS E PARTICIPAÇÕES 

- Preparação do sistema informático de hardware e software que servirá de ferramenta 

para a execução do trabalho em questão; 

- Revisão de dados anteriormente fornecidos, existentes na Odiana; 

- Realização de reuniões com os técnicos dos 3 municípios para articular a execução 

do SIG e troca de informação; 

- Envio de ofícios às Câmaras Municipais de Castro Marim, Alcoutim e Vila Real de 

Santo António, para requerer dados;  

- Formação em ArcGIS1: Iniciação aos SIG; 

- Investigação de trabalhos em SIG já executados por outras entidades. 

Equipa de trabalho 

Ângela Tacão, Tiago Agostinho, Valter Matias. 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.4.Estágios – Escola Secundária de Vila Real de Santo António 

 

 

 

 

Descrição 

A Odiana assinou um protocolo de colaboração com a Escola Secundária de Vila Real 

de Santo António, com vista a acolher 2 estagiários, pelo período de 10 meses, 

correspondente ao ano letivo de 2014/2015 – curso vocacional de comércio, ambiente 

e turismo – nível do 3.º ciclo de ensino.  

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 
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Início: 01/09/2014 

Final: 30/06/2015 

Ações Desenvolvidas 

- Acompanhamento nas aulas de basquetebol na Escola Sócio Desportiva da 

Fundação Real Madrid de Castro Marim; 

- Desenvolvimento de estudo de caso no âmbito da implementação de um centro de 

BTT no Baixo Guadiana e apresentação do mesmo na Escola Secundária de VRSA. 

Equipa de trabalho 

Jean Didier, Igor Pereira, Henrique Silva. 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.5.Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Marim 

 

Descrição 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, a Assembleia 

deste Agrupamento foi extinta dando lugar ao Conselho Geral Transitório, que 

posteriormente deu lugar ao Conselho Geral. Desde o início que a Odiana integra 

estes órgãos. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início desde a criação da Assembleia Geral e posteriormente Conselho Geral 
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Final sem fim previsto 

Ações Desenvolvidas 

Durante o ano de 2015 realizaram-se cerca de 3 reuniões, nas seguintes datas: 

16/12/2015; 30/07/2015; 23/04/2015. 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço, Valter Matias 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.6.Redes Sociais do Baixo Guadiana 

 

 

 

Descrição 

A Rede Social é um Programa que incentiva os organismos do setor público (serviços 

desconcentrados e autarquias locais), instituições solidárias e outras entidades que 

trabalham na área da ação social, a conjugarem os seus esforços para prevenir, 

atenuar ou erradicar situações de pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento 

social local através de um trabalho em parceria. Relativamente às Redes Sociais do 

Baixo Guadiana, a Odiana integra o Núcleo Executivo da Rede Social de Castro Marim 

e dos Concelhos Locais de Ação Social (CLAS) de Alcoutim e VRSA. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início/Final: desde a criação das respetivas Redes Sociais e sem fim previsto 

Ações Desenvolvidas 
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Participação nas reuniões e colaboração nas atividades. No que diz respeito à rede 

social do concelho de Castro Marim, a mesma encontrava-se em fase de elaboração 

(atualização) do Pré-Diagnóstico Social, pelo que a ODIANA colaborou no 

fornecimento de dados e reuniões. Após nova eleição dos membros para o núcleo 

executivo, a ODIANA voltou a ser eleita para o mesmo. No que concerne à rede social 

do concelho de VRSA foi realizada 1 reunião de Plenário no dia 29 de junho de 2015. 

Não houve qualquer convocatória por parte da rede social do concelho de Alcoutim. 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.7.Núcleo Local de Inserção de Castro Marim 

 

 

 

Descrição 

Os Núcleos Locais de Inserção (NLI) são os órgãos locais a quem compete a gestão 

processual continuada dos percursos de inserção dos beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção (RSI). 

Neste sentido, é destes Núcleos a responsabilidade da elaboração e aprovação dos 

programas de inserção, a organização dos meios inerentes à sua prossecução e ainda 

o acompanhamento e avaliação da respetiva execução.  

A constituição dos NLI integra a representação de organismos públicos, responsáveis 

na respetiva atuação, pelos setores da segurança social, do emprego e formação 

profissional, da educação, da saúde e das autarquias locais, podendo também integrar 

representantes de outros organismos que desenvolvam atividades na respetiva área 

geográfica. 

Programa Financiamento 
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N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início desde o início dos NLI 

Final sem fim previsto  

Ações Desenvolvidas 

A Odiana participa no NLI de Castro Marim, enquanto Associação de Desenvolvimento 

Local, tendo participado nas reuniões realizadas e colaborado na 

definição/planeamento e aprovação dos processos dos beneficiários de RSI. No ano 

de 2015 realizaram-se cerca de 10 reuniões. 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.8.Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Castro Marim 

 

 

 

Descrição 

O atual modelo de proteção de crianças e jovens em risco apela à participação ativa 

da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, concretizada nas Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). 

As CPCJ são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam 

promover os direitos da criança e do jovem e revenir ou pôr termo a situações 

suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral. A CPCJ funciona em modalidade alargada ou restrita. As 

CPCJ são reguladas pela Lei n.º 147/99, de 01/09, comas alterações introduzidas pela 

Lei n.º 31/2003, de 22/08 e pela Lei n.º 142/2015, de 08/09. 
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A ODIANA integra as modalidades alargada e restrita da CPCJ de Castro Marim: 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início Maio de 2014 

Final sem fim previsto 

Ações Desenvolvidas 

- Participação nas reuniões programadas da modalidade alargada, que com as 

alterações da legislação passaram a ser de carácter mensal, e nas reuniões da 

modalidade restrita (quinzenais), bem como em reuniões excecionais realizadas no 

âmbito desta Comissão. No ano de 2015, foram realizadas 6 reuniões na modalidade 

alargada e 30 reuniões na modalidade restrita; 

- Realização de atendimentos/ entrevistas no âmbito dos processos a decorrer; 

- Apreciação liminar de situações comunicadas a esta Comissão de Proteção; 

- Instrução dos processos atribuídos; 

- Decisão sobre as medidas de promoção e proteção a aplicar e respetivo 

acompanhamento. 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.9.Geminações 

Descrição 

No âmbito dos acordos de geminação estabelecidos entre os municípios de Castro 

Marim e Guérande, entre Vila Real de Santo António e La Baule, e entre Alcoutim e 

Blain, a ODIANA, enquanto entidade interlocutora, continuou a colaborar para manter 
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ativa estas “parcerias”, cooperando no desenvolvimento das atividades levadas a cabo 

em 2015. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início/Final: A ODIANA participa nas atividades desenvolvidas no âmbito das 

geminações desde o seu início, sendo um projeto contínuo. 

Ações Desenvolvidas 

- Intercâmbios entre dirigentes e técnicos de empresas; 

- Intercâmbios institucionais; 

- Intercâmbios escolares. 

Equipa de trabalho 

Jean Didier Gry 

Clipping 

Não aplicável. 

 

2.10.Escola Sócio-Desportiva Real Madrid no Baixo Guadiana 

Descrição 

A «Escola Sócio-Desportiva do Real Madrid» é um projeto de 2011, resultante de uma 

parceria entre os municípios de Vila Real de Santo António e Castro Marim e as 

«Escolas Sócio Desportivas Internacionais da Fundação Real Madrid». A Odiana é 

interlocutora entre as entidades/beneficiários e acompanha as ações desenvolvidas. 

Esta escola abre portas a jovens, em iminência de exclusão social, e abarca 

possibilidades adicionais de educação e de alternativas de tempo livre saudável, 

conseguindo afastá-los de condutas menos próprias ou consideradas perigosas.  

No âmbito deste projeto foi celebrado um protocolo com a Câmara Municipal de 

VRSA, para a contratação de uma técnica [01 de Abril de 2015 – a Abril 2016] que 

assegurou a coordenação e gestão das atividades desenvolvidas e estabeleceu os 

contactos com a Fundação Real Madrid.  
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Programa Financiamento 

Ao abrigo deste protocolo a CM VRSA assegurou a totalidade dos custos associados à 

remuneração da técnica contratada. As restantes despesas associadas à vigência 

deste protocolo corresponderam aos custos com os recursos humanos necessários à 

execução das atividades descritas. 

Início: 31-03-2011 

Final: 31-03-2016 

Ações Desenvolvidas 

- Palestras com os atletas e os pais sobre a nutrição/luta contra a obesidade, o 

desporto, respeito pelo próximo; 

- Colaboração na organização de eventos desportivos vários; 

- Favorecimento de intercâmbios com escolas do Alentejo e de Espanha através dos 

contactos do projeto «TAG»;  

- Participação dos formadores em ações de formação da Fundação Real Madrid; 

- Dinamização da marca «Fundación Real Madrid».  

Equipa de trabalho 

Jean Didier Gry 

Clipping 
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2.11.Participação Associação Terras do Baixo Guadiana 

 

 

 

Descrição 

A ODIANA é sócia fundadora da ATBG e integra os seus órgãos sociais desde 2001, 

altura em que esta associação foi constituída. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início/Final: A ODIANA integra os órgãos sociais da ATBG desde a sua constituição 

não estando prevista data para o fim da sua participação. 

Ações Desenvolvidas 

A ODIANA continuou a desempenhar as suas funções enquanto membro dos órgãos 

sociais da ATBG, designadamente: participação em reuniões, representação da 

associação em reuniões, seminários, feiras e demais eventos. 

Paralelamente acompanhou as atividades e trabalho desenvolvido por esta 

Associação, sobretudo no que concerne à gestão e execução do Programa de 

Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, designadamente da medida LEADER. No final e 

2015 assumiu a presidência rotativa da ATBG. 

A Associação ODIANA, bem como as restantes associações que constituem a ATBG 

(Alcance e a ADPM), tiveram um papel fundamental na definição dos objetivos do GAL 

para o período 2014-2020, designadamente na construção da estratégia 

consubstanciada no instrumento de financiamento «Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária – DLBC». Este último é um instrumento proposto pela Comissão 

Europeia, que visa promover e reforçar abordagens integradas no desenvolvimento 

territorial, assente em estratégias locais de desenvolvimento com parcerias locais 

amplas, que promovam a competitividade e o emprego em territórios específicos, 

neste caso de base rural]. 
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Equipa de trabalho 

Valter Matias 

Clipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.Participação na Associação de Turismo do Algarve 

 

 

 

Descrição 

Enquanto sócia da Associação de Turismo do Algarve (ATA), o objetivo principal da 

ODIANA foi a promoção do território do Baixo Guadiana dentro e além-fronteiras, bem 

como beneficiar de algumas das oportunidades de promoção específicas neste 

âmbito, nomeadamente a participação em certames, iniciativas de divulgação, fam 

trips e outras.  
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Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas e à quota 

anual. 

Início: 31- 12-2012 

Final: 31-12-2015 

Ações Desenvolvidas 

Beneficiou de uma oportunidade de promoção específica, nomeadamente a 

participação num certame internacional de turismo de natureza em Amesterdão. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano, Tiago Agostinho 

Clipping 
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2.13. Participação na Municípia S.A. 

 

 

 

Descrição 

A Municípia, Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação S.A. foi fundada em 

1999 e opera nas áreas da fotografia aérea, cartografia, cadastro, formação, 

consultoria e SIG. A Odiana é acionista da empresa, integrando o capital social da 

mesma com 5 mil ações (representando 0,77% do capital da empresa). 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas e à 

transferência de verbas à empresa aquando de resultados negativos. 

Início 1999 

Final em processo 

Atividades 

Atualmente não se considera relevante que a ODIANA mantenha esta participação, 

dado que não tem vindo a beneficiar de nenhuma ação promovida por esta empresa. 

A sua participação como acionista tem representado gastos para a Odiana, resultado 

dos montantes líquidos negativos apresentados pela empresa. A Odiana enquanto 

acionista, e para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 31º da Lei 53-F/2006 de 

29 de Dezembro e do n.º 2 do artigo 40º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, tem que 

proceder à transferência de verbas para a referida empresa sempre que os resultados 

de exploração anual sejam negativos. Assim, em 2002 foi proposto aos restantes 

sócios a alienação da participação financeira da Odiana no capital social da empresa, 

contudo não houve propostas favoráveis, pelo que a Odiana continua a integrar o 

capital social da empresa. 

Equipa de trabalho 

Valter Matias 
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Clipping 

Não aplicável. 

 

2.14.Rede Rural 

 

 

 

Descrição 

A Rede Rural Nacional (RRN) é uma estrutura de ligação entre agentes com papel 

ativo no desenvolvimento rural, que querem partilhar as suas experiências e 

conhecimentos, melhorar o desempenho e obter melhores resultados. A RRN, como 

plataforma de divulgação e partilha de informação, pressupõe uma atuação que 

desenvolva a partilha e a cooperação em torno das ações a concretizar com o objetivo 

de melhorar a aplicação dos programas e medidas de política de desenvolvimento 

rural e a qualificação da intervenção dos agentes implicados no desenvolvimento rural. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início Março de 2015 

Final sem fim previsto  

Ações Desenvolvidas 

A ODIANA ingressou a Rede em Março de 2015, tendo até ao momento colaborado 

sempre que solicitado, designadamente no preenchimento de inquéritos. 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço 

Clipping 

Não aplicável. 
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2.15. NATURAL.PT (ICNF – Ministério Ambiente e Ordenamento do Território) 

 

 

Descrição 

A marca Natural.pt foi criada com o propósito da promoção das áreas protegidas 

nacionais, enquanto destinos de turismo da natureza, assegurando a conservação dos 

valores naturais e socioculturais e atividades e saberes tradicionais. 

A adesão à marca por parte da Odiana foi realizada com o intuito da promoção do 

território e no apoio às atividades turísticas existentes, sendo que os aderentes 

beneficiam de toda a estratégia de promoção e divulgação da marca, assim como da 

presença no website da marca. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas à vigência deste protocolo corresponderam aos custos 

com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas. 

Início 01/09/2015 

Final 01/09/2020 

Ações Desenvolvidas 

Neste momento já se encontram publicados no portal da marca Natural.pt os produtos 

que a Odiana candidatou, sendo que a informação sobre os mesmos está disponível a 

cada visitante que aceda ao portal. Aparte disto, foi inserida em toda a comunicação 

que a Odiana desenvolveu em 2015, a referência ao portal, sendo que em 

contrapartida, os produtos que a Odiana candidatou, são divulgados em toda a 

estratégia de promoção que a marca Natural.pt desenvolveu. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano, Tiago Agostinho. 

Clipping 
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2.16.Protocolo com a Câmara Municipal de Castro Marim - Eurocidade 

Descrição 

O protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Castro Marim, para a contratação 

de duas técnicas, teve como objetivo fortalecer a coordenação e desenvolvimento dos 

trabalhos desenvolvidos, bem como a comunicação e imagem da Eurocidade do 

Guadiana.  

Programa Financiamento 

Ao abrigo deste protocolo a CM de Castro Marim assegurou a totalidade dos custos 

associados à remuneração das técnicas contratadas. 

Início 01/03/2015 

Final 01/03/2016 

Ações Desenvolvidas 

- Criação de soluções de comunicação e promoção da Eurocidade e do território; 
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- Planificação e desenvolvimento de site; 

- Produção de conteúdos multimédia. 

Equipa de trabalho 

Valter Matias  

Clipping 

Não aplicável. 
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3.PROJETOS QUE TRANSITAM DE ANOS ANTERIORES 

3.1. UADITURS – Turismo Sustentável no Baixo/Bajo Guadiana 

 

 

 

Descrição 

O projeto UADITURS tem como objetivo central contribuir para o conhecimento e 

valorização dos recursos endógenos das regiões, especificamente os recursos 

patrimoniais, ambientais e paisagísticos, bem como equipamentos culturais, 

essenciais para a promoção da área de cooperação Algarve/Alentejo/Andaluzia e para 

a captação de fluxos turísticos. O objetivo é diversificar os mercados de proveniência 

dos turistas, atuando ao nível da melhoria, qualificação e diferenciação de produtos 

turísticos desenvolvendo uma oferta alternativa, com uma aposta consolidada no 

potencial do interior e da zona raiana.  

O orçamento da ODIANA aprovado neste projeto foi de 40.000€, ou seja, 1,2% do 

orçamento global (3.230.976,25€).  

Programa Financiamento 

POCTEP 2007/2013 

Início 01/01/2009 

Final 15/12/2015 

Ações Desenvolvidas 

Apesar da Associação Odiana ter concluído as ações físicas definidas em candidatura 

no final de 2014, a execução financeira perlongou-se durante o ano de 2015, uma vez 

que a mesma implica a realização de procedimentos administrativos junto das 

autoridades de gestão e coordenação. Aparte disto, a Associação Odiana colaborou 

na realização de algumas ações finais de beneficiários do projeto, nomeadamente, 

colaborou na organização conjunta com o beneficiário Diputación Provincial de Huelva, 

de visitas de intercâmbio entre as localidades de Castro Marim, Vila Real de Santo 

António, Villablanca, Alcoutim, San Bartolomé de la Torre, Villanueva de los Castillejos 

y El Almendro, onde foi proporcionado às populações destas localidades a 
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possibilidade de conhecer infraestruturas de interesse histórico, cultural e turístico, 

sendo que algumas delas foram implementadas/desenvolvidas no seio do projeto 

Uaditurs. 

Em jeito de conclusão, a Odiana participou ainda na jornada de encerramento do 

projeto, com a organização a cargo do beneficiário Diputación Provincial de Huelva, 

tendo decorrido no dia 9 de outubro de 2015, em Huelva, sendo que coube à Odiana 

apresentar os resultados finais do projeto, dando a conhecer os produtos e ações que 

foram desenvolvidos ao longo da execução do projeto. 

Findas as execuções físicas e financeiras do projeto no final de 2015, foi necessário 

proceder à elaboração de um processo administrativo para encerramento final do 

projeto e envio de toda a documentação ao Secretariado Técnico Conjunto. Sendo a 

ODIANA chefe de fila deste projeto, cabe-lhe proceder à compilação de toda a 

informação dos vários parceiros, elaborar o relatório e pedido de pagamento finais, 

recolher presencialmente a assinatura do representante legal de cada parceiro e 

remeter a documentação para o STC, sendo que este trabalho deu início do final de 

2015, continuando durante o ano de 2016. 

Equipa de trabalho 

Tiago Agostinho, Sílvia Lourenço 

Clipping 
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3.2. G+A – Guadiana Más Accesible 

 

 

 

Descrição 

O G+A, projeto candidatado à 2ª convocatória do Programa POCTEP, prevê a 

melhoria das acessibilidades, embelezamento de espaços envolventes e criação de 

infraestruturas de apoio ao turismo fluvial no Rio Guadiana, valorização de núcleos 

ribeirinhos de localização chave no território, tendo em vista o reforço da atratividade, 

desenvolvimento e aproximação destas três regiões do Baixo Guadiana.  

Ações Desenvolvidas 

Em jeito de conclusão do projeto G+A, e tal como estava previsto em candidatura, a 

Odiana organizou, com a colaboração com o beneficiário principal (Diputación 

Provincial de Huelva), um seminário de carácter transfronteiriço, intitulado 

“Oportunidades e projetos Estruturantes na Cooperação Transfronteiriça”, tendo 

decorrido no dia 30 de Outubro de 2015, em Castro Marim, onde foram apresentados 

os resultados do projeto G+A, apresentados pela Diputación de Huelva, 

complementados com a apresentação dos resultados de outros três projetos da 2ª 

convocatória do programa POCTEP, nomeadamente os projetos Uaditurs, TAG e 

Guadiana, onde foi amplamente percetível a importância dos mesmos para este 

território transfronteiriço, e a complementaridade que os mesmos têm entre si. 

Durante o seminário foi também reservado um espaço para abordar o novo programa 

de Cooperação Transfronteiriça INTERREG V-A (POCTEP), onde foi apresentado os 

objetivos primários, eixos prioritários, e o calendário para apresentação de novas 

candidaturas, reservando um pequeno espaço para o debate e esclarecimento de 

dúvidas. 

Posteriormente e com a conclusão física do projeto no final de 2015, bem como a 

execução financeira dos montantes previstos, deu início ao processo administrativo 

para encerramento final do projeto e envio de toda a documentação ao chefe de fila do 

projeto, em concreto relatório final de execução e pedido de validação final, sendo que 

este trabalho deu início do final de 2015, continuando no início de 2016. 
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Programa Financiamento 

POCTEP 2007/2013 

Início 01/01/2009 

Final 15/12/2015 

Ações Desenvolvidas 

Equipa de trabalho 

Tiago Agostinho, Sílvia Lourenço 

Clipping 
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3.3. TAG – Turismo Activo Guadiana 

 

 

 

 

Descrição 

O projeto TAG, candidatado à 2ª convocatória do Programa POCTEP, teve como 

objetivo fomentar a cooperação entre as entidades do Baixo Guadiana a nível 

desportivo, associativo, cultural, social, escolar, saúde e lazer. A meta foi criar uma 

estratégia conjunta para promover o território junto de nichos específicos de oferta 

turística, como também uma zona única para a prática desportiva, dotando o Baixo 

Guadiana de infraestruturas de máxima qualidade para a prática de atividades de 

natureza, de saúde e de lazer, complementares à oferta tradicional dos «3 S» mais 

Golf, aproveitando um clima e recursos naturais e culturais excecionais, e numa 

perspetiva de desenvolvimento sustentável e harmonioso com a natureza. 

Programa Financiamento 

POCTEP 2007/2013 

Início: 01/01/2010 

Final: 31/10/2015 

Ações Desenvolvidas 

- Acompanhamento e gestão das últimas atividades (pedido de pagamento) do projeto; 

- Realização do relatório final. 

Equipa de trabalho 

Jean Didier, Rui Rosa e Ana Agostinho 

Clipping 

Não aplicável. 
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3.4. Promoção e Valorização do Património Rural do BG - PRODER 

Descrição 

Este projeto teve como objetivo consolidar e dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido pela ODIANA e outras entidades, nomeadamente as Câmaras 

Municipais, na área da promoção e valorização do Património do Baixo Guadiana. O 

objetivo central foi a criação de um novo produto turístico através da implementação 

da Grande Rota Pedestre do Guadiana, com ligação entre a «Via Algarviana», em 

Alcoutim, e a Ecovia do Litoral, em VRSA, dotando o território de mais valências e 

atratividade turísticas, entre as inúmeras atividades associadas e complementares.  

Programa Financiamento  

Subprograma 3 PRODER 

Início 01/11/2012 

Final 31/03/2015 

Ações Desenvolvidas 

- Criação da Grande Rota do Guadiana (GR15); 

- Edição de Guia Turístico do Território; 

- Criação de site e plataforma digital para conteúdos do Baixo Guadiana; 

- Relatório final de execução do projeto; 

- Pedido de pagamento final. 

Equipa de trabalho 

Tiago Agostinho, Ana Agostinho, Joana Germano, Rui Rosa 

Clipping 
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4.OUTRAS ATIVIDADES 

4.1. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial 

 

 

 

 

Descrição 

Através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial, a 

ODIANA apoiou, durante o ano de 2015, as empresas e empresários locais, em 

articulação com outras instituições públicas e privadas, com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento sustentável do tecido económico local e a empregabilidade, numa 

perspetiva de modernização, competitividade e captação de novos investimentos.  

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas ao Gabinete reportam aos custos com consumíveis e 

recursos humanos afetos ao seu funcionamento, não tendo como tal custos adicionais. 

Início/ Final: O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial 

funciona em contínuo desde a fundação da Odiana. 

Ações Desenvolvidas 

- Atendimento personalizado e especializado; 

- Análise de ideias e pretensões; 

- Acompanhamento e encaminhamento dos projetos para as entidades responsáveis; 

- Prestação de informações sobre procedimentos necessários a cada situação; 

- Promoção de contactos com diversas entidades públicas e privadas; 

- Reforço do apoio às empresas e empresários que já desenvolvem, ou que tencionam 

desenvolver atividades, na área da agricultura, pecuária e dos produtos endógenos, 

através da criação de um espaço específico para o efeito. 

Equipa de trabalho  

Valter Matias 

Clipping 
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4.2. Gabinete de Comunicação  

 

 

 

Descrição 

A ODIANA tem um papel importante no território, nomeadamente no desenvolvimento 

de projetos nacionais e internacionais. Sendo a comunicação uma ferramenta da 

maior importância, a ODIANA dispõe de um «Gabinete de Comunicação» cuja 

finalidade é informar, comunicar, promover e publicitar adequadamente o trabalho 

desenvolvido. Este gabinete focou-se, sobretudo, no planeamento e gestão da 

comunicação externa, nomeadamente na Assessoria de Imprensa, na Imagem/ 

Grafismo e nas relações com a Comunicação Social e Institucional.  
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Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas ao Gabinete reportam aos custos com consumíveis e 

recursos humanos afetos ao seu funcionamento, não tendo como tal custos adicionais. 

Início/Final: O Gabinete de Comunicação funciona em contínuo desde a fundação da 

Odiana. 

Ações Desenvolvidas 

- Produção de conteúdos; 

- Captação fotográfica; 

- Produção de imagem, conceção gráfica e digital; 

- Divulgação de eventos/projetos/notícias ODIANA; 

- Realização Notas de Imprensa; 

- Clipping; 

- Mailing; 

- Atualização e manutenção do website e facebook ODIANA; 

- Manutenção do email: odiana.comunicacao@gmail.com; 

- Rede de contactos do Baixo Guadiana; 

- Elaboração de documentação interna; 

- Secretariado e assessoria. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano, Rui Rosa. 

Clipping 

Não aplicável. 

 

  

mailto:odiana.comunicacao@gmail.com
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4.3.Aluguer de Sala Multiusos 

Descrição 

O edifício sede da Odiana, aquando da sua requalificação, ficou dotado de ótimas 

condições, tendo ficado na altura com uma sala multifunções, ampla, para realização 

de reuniões, apresentações, formações, etc. 

É uma Sala com uma área de 50 m2, três janelas que permitem a entrada de luz 

natural, 2 equipamentos de ar condicionado, mesas, cadeiras e armário multiusos, um 

sistema de fecho com portas divisórias acústicas amovíveis, permitindo o isolamento 

completo do restante edifício.  

Considerando estas ótimas condições e os equipamentos pedagógicos ao dispor da 

Odiana, procedeu-se ao aluguer das instalações. 

Programa Financiamento  

N/A. As despesas associadas ao aluguer da sala reportam aos custos com 

consumíveis e recursos humanos afetos ao seu funcionamento, sendo que é cobrado 

o aluguer que contempla quaisquer custos adicionais. 

Início: 01/12/2013 

Final: Contínuo. 

Ações Desenvolvidas 

- Ao longo do ano existiram várias turmas a frequentar o curso de Aplicação de 

Produtos Fitofarmacêuticos, sob a responsabilidade da empresa Gabiverde - 

Formação Profissional, Lda., tendo como destinatários os agricultores, trabalhadores 

agrícolas e rurais, jardineiros, entre outros; 

-Nos meses de Janeiro a Março de 2015 decorreram duas ações de formação: 

“Comércio-Vendas” (200 horas) e “TIC-Básico” (200 horas), sob a responsabilidade da 

Fundação da Juventude, delegação do Algarve, no âmbito da medida Vida Ativa, uma 

medida promovida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), cujos 

destinatários são desempregados.  

Equipa de trabalho 

Cidália Custódio, Ana Agostinho e Sílvia Lourenço. 
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Clipping 
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4.4. Gestão e Manutenção Site: BAIXOGUADIANA.COM 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

O site baixoguadiana.com foi levado a cabo no âmbito do projeto «Promoção e 

Valorização do Património Rural do Baixo Guadiana», financiado pelo Programa 

PRODER – 60% e já encerrado.  

O projeto criou novos produtos turísticos no território e alavancou ferramentas 

promocionais várias para o mesmo, tal como o site mencionado, no entanto o mesmo 

necessitou de carregamento de informação diversa, o que foi realizado pela Odiana, 

em colaboração com as três autarquias do Baixo Guadiana, numa base periódica. 

Este trabalho foi fundamental para que a ferramenta se mantivesse atualizada e 

garantisse a sua função de divulgação e promoção do território, bem como das 

valências e atratividade turísticas patentes no site baixoguadiana.com. 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas reportam aos custos com consumíveis e recursos 

humanos afetos ao seu funcionamento, não tendo como tal custos adicionais. 

Início: 2015 

Final: em contínuo 

Ações Desenvolvidas 

- Gestão e atualização periódica do site; 

- Organização dos conteúdos; 
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- Tradução dos conteúdos; 

- Captação de imagens; 

- Produção e envio de newsletters. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano 

Clipping 

Não aplicável. 

 

4.5. Dinamização da Rede de Percursos Pedestres 

 

 

 

 

Descrição 

Os percursos pedestres do território são uma oferta pensada para quem quer 

conhecer o interior serrano, seja a pé ou de bicicleta e, em simultâneo, descobrir uma 

multiplicidade de paisagens, de património, de fauna e flora, de passear pelos 

recantos das aldeias mais típicas do interior e degustar os petiscos mais saborosos de 

um algarve diferente. 

O Baixo Guadiana dispõe de rede de 135 km de percursos pedestres da Odiana, 

implementados em 2005 e homologados pela Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal. Também, e como complemento, a Odiana implementou a 

GR15 «Grande Rota do Guadiana», a primeira grande via implementada neste 

território que permite a ligação a pé do litoral ao interior. Uma via que se liga à «Via 

Algarviana» (GR13) e à «Ecovia do Litoral», correndo o Algarve de lés a lés, com 

possibilidade de ligação a vias internacionais da vizinha Espanha. Os percursos têm 

como objetivo desvendar os trilhos do Baixo Guadiana aventurando-se num Algarve 

de interior cheio de segredos por descobrir, num «outro Algarve».  
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Programa Financiamento 

Não se aplica. As despesas associadas a esta atividade serão aproximadamente os 

custos com os recursos humanos necessários à execução das atividades descritas 

Início/ Final: O projeto funciona de forma contínua. 

Ações Desenvolvidas 

- Manutenção física da rede de percursos  

- Acompanhamento de grupos; 

- Press Releases; 

- Produção de conteúdos e imagem gráfica; 

- Divulgação de atividades; 

- Rede de contactos/mailing do Baixo Guadiana; 

- Atualização e promoção da rede de percursos nas redes sociais; 

- Clipping. 

Equipa de trabalho 

Tiago Agostinho, Valter Matias e Joana Germano 

Clipping 
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4.6.Participações 

DATA PARTICIPAÇÃO/VISITA ODIANA 

18-02-2015 Sessão Apresentação CRESC Algarve – CCDR Alg 

20-02-2015 Sessão Projeto Intersetor -UAlg 

12-03-2015 Sessão CRESC Algarve II – CCDR Alg 

18-03-2015 Debate «Turismo no Algarve – passado, presente e futuro»  

24-03-2015 Sessão Apresentação Projeto Energeia - UAlg 

25-03-2015 Sessão Algarve 2020 – Um Contrato Jovem - UAlg 

07-04-2015 Sessão Financiamento da Atividade Turística 

28-03-2014 Organização de Workshop de Introdução á Micologia 

03, 04 e 5-04-2015 Participação Semana Cultural Agrupamento Escolas Castro Marim 

11-04-2015 Dia Aberto Reserva Natural de Castro Marim 

17, 18 e 19-04-2015 Participação I Algarve Nature Week 

28-04-2015 Reunião Administração Local 

30-04-2015 Reunião Conselho Geral Escolas Castro Marim 

08, 09 e 10-05-2015 II Festival de Caminhada de Alcoutim 

14-05-2015 Proposta Programa 2015 – Oferta Turística VRSA 

15,16 1 17-05-2015 Feira Terra de Maio - Azinhal 

25-05-2015 Sessão Esclarecimentos POSGUR – S. Brás de Alportel 

27-05-2015 Roadshow PT Global - Loulé 

28-05-2015 Reunião DLBC Rural 

29-05-2015 Sessão Esclarecimento POCTEP – CCDR Alg 

08-06-2015 Sessão Esclarecimento Mercado Energético - VRSA 

08, 09 e 10-06-2015 Feira de Artesanato de Altura 

15-06-2015 Reunião DLBC Urbano – CCDR Alg 

06-07-2015 
Conferência «Alcoutim e o Futuro, um Debate sobre o 

Desenvolvimento Local Sustentável 

08-07-2015 Apresentação Rede Reg. Apoio Des. Económico e Social 

10, 11 e 12-07-2015 20ª Feira de Caça, Pesca e do Mundo Rural, Tavira 

31-07-2015 Reunião Interreg V A - Uaditurs 

03-09-2015 Projeto Sul Med – In Loco 

17-09-2015 Seminário Erasmus + Juventude 

23-09-2015 Apresentação Programa POCTEP - Portalegre 

25-09-2015 Reunião Estudo Turismo Natureza Algarve – ANA Aeroportos 

28-09-2015 Sessão Esclarecimentos Programa Capacitar – PT 2020 

29-09-2015 Reunião Plataforma para o Desenvolvimento do Algarve 

09-10-2015 Seminário UADITURS - Huelva 

04-11-2015 Jornadas Técnicas POCTEP - Sevilha 

18-11-2015 Sessão Formação Vida Ativa - IEFP 

20-11-2015 Apresentação Projeto de Navegabilidade do Guadiana - IPTM 

10-12-2015 Algarve Tourism Trade Show 

11-12-2015 Sessões Vida Ativa – Baixo Guadiana 
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4.7.Eventos ODIANA 

4.7.1.Tertúlias Jornal do Baixo Guadiana  

A tertúlia do Baixo Guadiana é promovida 

pelo Jornal do Baixo Guadiana numa lógica 

de conversa com a comunidade, de forma a 

conhecer a realidade do território. As tertúlias 

têm uma periodicidade mensal acontecem no 

final do mês, nas Quintas-feiras pelas 17h30, 

na Biblioteca Municipal Vicente Campinas. 

 

4.7.2.Sessões DLBC Urbano 

No âmbito do instrumento territorial Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária (DLBC) de tipologia Urbano, a Odiana, 

juntamente com um leque de parceiros candidatou-se para 

aceder a fundos comunitários que promovem respostas aos 

elevados níveis de desemprego e índices de pobreza na faixa 

costeira do território do Baixo Guadiana. Assim, decorreram 

duas sessões de participação ativa da comunidade na 

definição da estratégia de desenvolvimento local do território, 

apelidada «Integra +».  

 

4.7.3.Certame Internacional «Fiets en Wandelbeurs»  

A Odiana foi até aos Países Baixos 

promover o turismo ativo, com enfoque no 

trekking e o biking. Sendo a Holanda um 

dos principais mercados emissores de 

viagens de turismo de natureza, a Odiana 

participou na Feira Internacional «Fiets en 

Wandelbeurs». A ida pretendeu aumentar 

a notoriedade do destino «Baixo Guadiana». A participação realizou-se enquanto 

associada da Associação de Turismo do Algarve (ATA). 
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4.7.4.GR15 apresentada na BTL 

A GR 15 foi apresentada oficialmente na 

Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2015. O 

objetivo foi promover uma rota pedestre de 

65 km’s que atravessa três concelhos 

(Alcoutim, Castro Marim e VRSA), desde o 

litoral, barrocal e serra e convida à 

descoberta. A grande meta foi afirmar o 

território como uma zona pedestrianismo 

e de turismo de natureza. 

 

4.7.5.Formação da Escola da Fundação Real Madrid no Baixo Guadiana 

Durante uma semana a comitiva da Escola Sócio 

Desportiva da Fundação Real Madrid no Baixo 

Guadiana foi até Madrid para mais uma formação. A 

frisar que a comitiva era constituída por 11 pessoas 

técnicos/professores/representantes das escolas de 

Castro Marim e VRSA. A Odiana garantiu também 

representação, sendo que foi a responsável e a 

intermediária no processo para a implementação da 

primeira Escola da Fundação Madrilena em Portugal em 2012. 

 

4.7.6.Sessões Esclarecimentos Apoios à agricultura  

A Odiana informou os empresários do 

Baixo Guadiana sobre as 

candidaturas abertas na área 

agrícola. As sessões aconteceram 

em Castro Marim e Alcoutim no mês 

de Março. O objetivo foi elucidar os 

empresários e direcioná-los para as 

ações concretas. Esta iniciativa surge 

através do Gabinete de Apoio ao Empresário da associação. 
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4.7.7.Convívios Transfronteiriços  

A Odiana em colaboração com a Diputación de 

Huelva promoveu convívios entre populações vizinhas 

das margens do Guadiana. Estreitar laços, fomentar a 

cooperação entre territórios irmãos e estimular o 

sentimento de eurocidadania são alguns dos objetivos 

deste intercâmbio transfronteiriço que durante o mês 

de Abril proporciona convívios com as gentes do 

Baixo Guadiana luso e espanhol.  

 

4.7.8.Seminário sobre Cooperação Transfronteiriça 

A Odiana levou a cabo o seminário «Oportunidades e 

Projetos Estruturantes na Cooperação Transfronteiriça». A 

iniciativa decorreu no Mercado de Castro Marim e 

pretendeu reforçar o leque de oportunidades subjacentes 

na cooperação entre Portugal e Espanha. O seminário 

apresentou resultados e promoveu o debate, incidindo o 

programa num único painel: «A Cooperação 

Transfronteiriça no Desenvolvimento Sustentável do Baixo 

Guadiana». Uma iniciativa que reforçou a aposta na 

cooperação com o Alentejo e Andaluzia. 

 

4.7.9.Sessão Bolsa de Terras 

Informar, clarificar e ajudar foram os objetivos da Odiana 

com esta sessão sobre a Bolsa de Terras. A iniciativa 

aconteceu no dia 30 de Novembro na Biblioteca Municipal 

de Castro Marim e contou com a participação do 

Coordenador Nacional. A sessão pretendeu elucidar a 

população sobre a disponibilização, promoção e venda/ 

arrendamento de terras, sendo que a Associação Odiana 

constituiu-se GeOp (entidade autorizada para a prática de 

atos de gestão operacional ao nível da Bolsa de Terras).  
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4.7.10.Formação no Baixo Guadiana 

No âmbito da Medida Vida Ativa, do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) a Odiana 

iniciou em 2015 três cursos de formação. Esta formação 

contempla 950 horas e pretende contribuir para a 

empregabilidade da população. Deu-se início ao 

leccionamento de 3 cursos: Língua Alemã Turismo, 

Língua Francesa Turismo e Agricultura. Estas áreas 

pretendem sobretudo satisfazer lacunas formativas e de 

competências no mercado laboral, aumentando as 

qualificações da população ativa.  

 

4.7.11.Feiras de Turismo no território 

A Odiana voltou a marcar presença em certames 

turísticos locais para dar a conhecer o Baixo 

Guadiana. Em Maio na Feira «Terra de Maio» no 

Azinhal. Em Junho com a participação na Feira de 

Artesanato de Altura. Em Julho a aposta foi a Feira 

de Caça, Pesca e do Mundo Rural do 

Algarve, uma montra perfeita para exibir o espólio cinegético do território 

 

4.7.13.Abertura da época de Percursos Pedestres  

Não tem data oficial de abertura, sendo que os trilhos 

estão disponíveis todo o ano, mas dado que a melhor 

altura para o pedestrianismo é com menos calor, a 

Odiana declarou «aberta» (Outubro 2015) a temporada 

dos Percursos Pedestres. A associação assinala a 

«época» com a promoção da brochura promocional que 

compila os 19 percursos pedestres e de btt (em 

português e inglês) numa versão prática e moderna que 

volta a promover a rede de 135km de percursos 

pedestres da Odiana., bem como a GR15. 
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5.PROJETOS  

 

5.1.Eixo I - Baixo Guadiana Turístico 

5.1.1.PLUSNATURE – Valorização, Promoção e Dinamização dos Recursos 

Naturais e Culturais do Baixo Guadiana 

Descrição 

O projeto PLUS NATURE pretende a valorização e dinamização dos recursos 

endógenos do território do Baixo Guadiana através de sinergias e de uma cooperação 

suprarregional no território transfronteiriço. Trata-se de um projeto que pretende 

promover o Baixo Guadiana luso-espanhol como um território de excelência do 

produto de turismo de natureza e dos ativos culturais do território. Aborda a 

infraestruturação e serviços de apoio ao turismo ativo, no sentido de catapultar o 

produto e empresas na área, sendo a meta final a diversificação da base de atração 

do território da raia transfronteiriça, potenciando a economia local e abrindo portas a 

novos mercados e turistas. O projeto aguarda a decisão do Comité de Gestão, cuja 

resolução se prevê para outubro de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha –Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início 01/01/2014 candidatado 

Final 31/12/2019 candidatado 

Ações Candidatadas 

- Implementação de equipamento para a Valorização Turística do Território: 

implementar um Centro de Ciclismo no Baixo Guadiana, incorporando as modalidades 

de BTT e ciclismo de estrada; 

- Ações de formação, promoção e sensibilização da Oferta Turística do Território: 

desenvolver uma linha de promoção do Centro de Ciclismo e das ações desenvolvidas 

e implementadas; 
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- Desenvolvimento de ações de Dinamização da Oferta Turística do Território: 

organizar um Festival de tipologia Ecofest, um evento de demonstração da riqueza 

patrimonial no território, entre outros eventos de valorização;  

- Desenvolvimento e Implementação da Estratégia Turística do Território:  realizar 

algumas ações de divulgação do Centro de Ciclismo e restantes ações desenvolvidas 

ao longo do projeto;. 

- Gestão, Coordenação e Acompanhamento do projeto e da parceria; 

- Desenvolver e implementar o Plano de Comunicação do projeto. 

Ações Desenvolvidas 

Durante o ano de 2015 procedeu-se à realização de várias reuniões e estabeleceu-se 

vários contactos com entidades parceiras de projetos anteriores, tanto em Espanha 

como Portugal, para formar uma parceria e traçar os objetivos do projeto. Após a 

definição da parceria e dos objetivos, procedeu-se à compilação de toda a informação, 

formulou-se a candidatura e submeteu-se a mesma na plataforma Coopera 2020. 

Equipa de trabalho 

Rui Rosa, Joana Germano, Tiago Agostinho 

 

5.1.2. UADITURS II - Promoção do Turismo Sustentável no Baixo Guadiana 

através do itinerário ambiental e cultural no âmbito de uma estratégia comum 

Descrição 

Tendo em conta que a 1ª convocatória do Programa INTERREG V-A Espanha - 

Portugal (POCTEP) 2014 – 2020 decorreu entre 30 de outubro e 18 de dezembro de 

2015, a Odiana integrou a parceria de alguns projetos transfronteiriços, sendo um 

deles o projeto Uaditurs II. 

Este projeto é liderado pelo beneficiário Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, sendo que a parceria integra entidades com quem a Odiana já colaborou 

e outras com competências a nível ambiental e cultural. 

As intervenções a propor prendem-se com a consolidação e ampliação dos itinerários 

ambientais e culturais do território, reforçando o trabalho em rede desenvolvido pela 

parceria e numa perspetiva de cooperação transfronteiriça, focando a dinamização, 
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divulgação e promoção do território de fronteira, capitalizando intervenções já 

realizadas nos projetos Guaditer e Uaditurs, os quais foram liderados pela Odiana. O 

projeto aguarda a decisão do Comité de Gestão, cuja resolução se prevê para outubro 

de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha –Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início: 01/01/2016 candidatado 

Final: 31/12/2019 candidatado 

Ações Candidatadas 

- Consolidação e ampliação de Itinerários culturais e ambientais criados no âmbito do 

Guaditer-Uaditurs: consolidação da rede de percursos pedestres do Baixo Guadiana e 

integração da Grande Rota (GR) 15 na Rede de Caminhos de Santiago. 

- Atuações sobre património cultural e ambiental do Baixo Guadiana: construção, 

reabilitação e sinalização: manutenção, ampliação, recuperação e valorização da rede 

de percursos pedestres do Baixo Guadiana, bem como colocação de pontos de 

informação/interpretação do património; 

- Aplicação de Novas Tecnologias: Atividade transversal a todos os parceiros que 

consiste no uso das novas tecnologias (TIC) aplicadas ao turismo: desenho e 

implementação de códigos QR, aplicação para dispositivos móveis App, web; 

-Impulso do tecido empresarial circunscrito aos itinerários culturais e ambientais: 

Imagem gráfica associada aos ativos naturais do Baixo Guadiana, fam e press trips, 

“Passaporte do visitante do Baixo Guadiana” e pacotes turísticos transfronteiriços; 

- Gestão e Coordenação;  

- Comunicação. 

Ações Desenvolvidas 

- Análise das bases da primeira convocatória do Programa assim como das condições 

de admissibilidade, das regras de elegibilidade e dos critérios de avaliação.  
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- Participação no seminário de lançamento do Programa e apresentação da 1ª 

convocatória em Portalegre no dia 23 de setembro, bem como no seminário territorial 

da área de cooperação “Alentejo-Algarve-Andaluzia”, realizado no dia 4 de novembro, 

em Sevilha. 

- Contactos com parceiros, realização de 4 reuniões de parceria. Definição das 

atividades e ações a integrar no projeto. Preparação de toda a informação, conteúdos 

e documentação necessários para a candidatura a remeter ao Beneficiário Principal. 

 - Aprovação da versão final do projeto a candidatar por todos os parceiros. 

Formalização da candidatura via on-line por parte do Beneficiário Principal, tendo a 

Odiana também inserido os conteúdos que lhe correspondiam. 

Equipa de trabalho 

Cristela Martins. 

 

5.1.3. DESTINO FRONTEIRA – Estratégia de Desenvolvimento Turístico na 

Fronteira Ibérica 

Descrição 

O projeto tem como objetivo implementar uma estratégia de desenvolvimento turístico 

na fronteira hispano-lusa como destino único, integrado e estruturado, baseada nos 

recursos endógenos partilhados e na especialização inteligente da oferta, e que 

permita reduzir os custos de contexto, diminuir as desigualdades territoriais e 

promover o desenvolvimento sustentável das regiões de fronteira. O projeto aguarda a 

decisão do Comité de Gestão, cuja resolução se prevê para outubro de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha–Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início: 01/10/2016 candidatado 

Final: 31/06/2019 candidatado 

Ações Candidatadas 
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- Organização de um grupo de trabalho para avaliação ex-ante do subespaço 

(Algarve-Andaluzia): implementar uma estratégia comum de desenvolvimento turístico, 

bem como participação no evento de divulgação do Plano Estratégico. 

- Organização de uma reunião com os agentes (organizações empresariais, PME do 

setor turístico) locais do subespaço (Algarve-Andaluzia): para validação dos produtos 

turísticos propostos e organização do grupo-alvo (potenciais clientes) para 

experimentar os produtos propostos; 

- Adoção de um dos seguintes formatos: organização de intercâmbios de profissionais 

do setor turístico dos cinco subespaços da fronteira; seminários de intercâmbios de 

experiências/boas práticas; e viagens de familiarização; organização de um workshop 

de intercâmbio de experiências e boas práticas; 

- Participação no Fórum Turístico de apresentação das novas funcionalidades e 

competências do Observatório da RIET; 

- Gestão e coordenação; 

- Comunicação do projeto. 

Ações Desenvolvidas 

- Análise das bases da primeira convocatória do Programa assim como das condições 

de admissibilidade, das regras de elegibilidade e dos critérios de avaliação; 

- Participação no Seminário de Lançamento do Programa e apresentação da 1ª 

convocatória em Portalegre no dia 23 de setembro, bem como no seminário territorial 

da área de cooperação “Alentejo-Algarve-Andaluzia”, dia 4 de novembro, em Sevilha; 

- Definição das ações a integrar no projeto; 

- Aprovação da versão final do projeto a candidatar por todos os parceiros e 

formalização da candidatura via on-line por parte do Beneficiário Principal. 

Equipa de trabalho 

Elisabete Fortes 

Clipping 

Não aplicável 
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5.1.4.Turismo em Zonas de Baixa Densidade (Baixo Guadiana) 

Descrição 

Considerando o Aviso de Abertura de Candidatura nº ALG-52-2015-02, lançado no 

âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas) para apresentação de 

candidaturas na tipologia Internacionalização - Baixa Densidade, no âmbito da 

prioridade de investimento 3.2 do PO CRESC ALGARVE 2020, que decorreu entre 1 

de julho e 30 de setembro de 2015; a Odiana preparou e apresentou uma candidatura 

no âmbito do mencionado concurso em setembro de 2015. 

O projeto candidatado, denominado “Turismo em Zonas de Baixa Densidade (Baixo 

Guadiana)”, pretende levar a cabo uma Estratégia de Desenvolvimento Turístico para 

o território do Baixo Guadiana, no sentido de obter conhecimento mais aprofundado do 

posicionamento da oferta do setor do turismo nos mercados internacionais e 

potencialidades a desenvolver, numa atuação concertada com o setor empresarial da 

região, contemplando as ações identificadas no anexo 

Programa Financiamento 

PO CRESC ALGARVE 2020 

Início 01/04/2016 candidatado (aprovado) 

Final 31/03/2018 candidatado (aprovado) 

Ações Candidatadas 

- A realização de um diagnóstico aprofundado da procura turística, com prospeção dos 

mercados internacionais com expressão para a oferta existente no Baixo Guadiana e 

que permitirá o cruzamento da oferta turística com a procura;.  

- O envolvimento / auscultação dos agentes económicos do território através de 

sessões de informação, esclarecimento e sensibilização, reuniões de trabalho com os 

empresários do setor turístico. 

- Cooperação e articulação com entidades com competências nos domínios 

empresarial, da internacionalização e do turismo e do desenvolvimento económico e 

social; 

- Disseminação de resultados através do Guia de apoio “Oportunidades de 

Investimento no Setor do Turismo”, da conceção de vídeo promocional dos recursos / 

oferta turística do Baixo Guadiana, do fórum de debate para apresentar as principais 

conclusões do estudo e potencialidades do Baixo Guadiana; 

- Gestão Técnica do Projeto. 
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Ações Desenvolvidas 

- Recolha de dados e compilação de informação. Análise das condicionantes do aviso, 

dos critérios de seleção, bem como dos critérios de elegibilidade. Reuniões de 

trabalho e definição das atividades e ações a integrar na candidatura. Planeamento e 

orçamentação do projeto. Preparação dos documentos formais a apresentar 

juntamente com a candidatura. Formalização da candidatura no portal “Balcão 2020” 

em setembro de 2015. 

- Em dezembro de 2015, e no seguimento da análise da candidatura, foram solicitados 

elementos/esclarecimentos complementares relativamente ao projeto, os quais foram 

remetidos dentro do prazo legal previsto. 

Equipa de trabalho 

Ana Agostinho, Cristela Martins, Joana Germano, Sílvia Lourenço e Tiago Agostinho. 

 

5.2.Eixo II - Baixo Guadiana Produtivo e Inovador 

5.2.1.Choose our Food  

Descrição 

Considerando o Aviso de Abertura de Candidatura nº ALG-53-2015-03, lançado no 

âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas) para apresentação de 

candidaturas na tipologia Qualificação - Baixa Densidade, no âmbito da prioridade de 

investimento 3.3 do PO CRESC ALGARVE 2020, que decorreu entre 1 de julho e 30 

de setembro de 2015; a Odiana preparou e apresentou uma candidatura no âmbito do 

mencionado concurso em setembro de 2015. 

O projeto candidatado, denominado “Choose our Food”, tem como objetivo maximizar 

o potencial dos recursos naturais e produtos regionais do Baixo Guadiana através do 

reforço da cooperação empresarial entre os setores Agroalimentar e Turístico, tendo 

em vista a sensibilização para os fatores críticos de competitividade. Assenta no 

desenvolvimento de atividades orientados para a cooperação dos sectores 

agroalimentar e turístico, tendo por base a lógica de efeito âncora do sector do 

Turismo que permite potenciar o desenvolvimento do sector agroalimentar, em 

particular a jusante da cadeia de valor (promoção e marketing).  

Programa Financiamento 
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PO CRESC ALGARVE 2020. 

Início 01/02/2016 candidatado (aprovado) 

Final 31/01/2018 candidatado (aprovado) 

Ações Candidatadas 

- Plano de Inovação e de Cooperação do setor Agroalimentar, que considera 3 ações: 

Estudo do setor agroalimentar e correlação com o sector turístico; Redes de 

Cooperação; Guia técnico de apoio ao produtor; 

- Estratégia de Marketing, que considera 5 ações: stand promocional, selo "Produto do 

Baixo Guadiana", roteiro "Sabores do Baixo Guadiana" com livro de Receitas, 

Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, Participação em certames 

agroalimentares; 

Atividade 3: Materiais de divulgação, entre os quais: vídeo promocional multilingue, 

Flyers, cartazes, brochuras das ações, Guia Técnico de apoio ao produtor, Roteiro 

"Sabores do Baixo Guadiana" com Livro de Receitas. 

Atividade 4: Atividades de divulgação e disseminação: realização de várias iniciativas, 

entre as quais workshops/ateliers gastronómicos, fam/press trips, certame 

gastronómico de promoção dos produtos regionais e social media marketing. 

Atividade 5: Gestão técnica do projeto 

Ações Desenvolvidas 

- Recolha de dados e compilação de informação. Análise das condicionantes do aviso, 

dos critérios de seleção, bem como dos critérios de elegibilidade. Reuniões de 

trabalho e definição das atividades e ações a integrar na candidatura. Planeamento e 

orçamentação do projeto. Preparação dos documentos formais a apresentar 

juntamente com a candidatura. Formalização da candidatura no portal “Balcão 2020” 

em setembro de 2015. 

- Em dezembro de 2015, e no seguimento da análise da candidatura, foram solicitados 

elementos/esclarecimentos complementares relativamente ao projeto, os quais foram 

remetidos dentro do prazo legal previsto. 

Equipa de trabalho 

Ana Agostinho, Cristela Martins, Joana Germano, Sílvia Lourenço e Tiago Agostinho. 
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5.2.2.INNOVA FOOD - Inovação para a Criação de um Polo de Excelência no 

Setor Agroalimentar do Sul da Europa  

Descrição 

O objetivo geral do projeto é promover a constituição da de uma comunidade de 

inovação que fomente a colaboração ativa entre o setor empresarial agroalimentar da 

la fronteira hispano-lusa e as universidades e centros de investigação, com o objetivo 

de introduzir e/ou acelerar os processos de inovação no tecido das pequenas e 

médias empresas. 

Entre os objetivos específicos constam: Introduzir a tecnologia e uma cultura 

inovadora em microempresas PME’s do setor agroalimentar como elemento 

catalisador para a melhoria da competitividade, manutenção e criação de emprego; 

Promover a cooperação em I+D+i entre empresas agroalimentares, universidades e 

centros de investigação com o apoio das autoridades locais, em complementaridade 

com as estratégias RIS3 das regiões do espaço transfronteiriço Espanha – Portugal; 

Fazer do setor agroalimentar da fronteira hispano lusa um polo de excelência em 

matéria de inovação que se evidencie no sul da Europa. O projeto aguarda a decisão 

do Comité de Gestão, cuja resolução se prevê para outubro de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha–Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início/Final:  

01/10/2016 Candidatado 

31/12/2019 Candidatado 

Ações Candidatadas 

- Evento local/regional (Algarve) para apresentação e difusão do Hub de Inovação aos 

empresários e empreendedores do território; 

- Dinamização do Hub de Inovação do BG/Gabinete de Empreendedorismo 

(subcontratação do CRIA); 

- Difusão e Promoção do Hub de Inovação do BG; 

- Edição e Publicação de Brochura Inovação nos Produtos Agroalimentares; 
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- Aquisição de equipamentos para funcionamento e dinamização do Hub de Inovação; 

- Realização de evento Agroalimentar na Região (BG); 

- Participações certames agroalimentares nacionais e internacionais; 

- Participação 4 eventos gastronómicos locais; 

- Participação reuniões do projeto, sessões de apresentação, jornadas de debate e 

documentos de recomendações políticas. 

Ações Desenvolvidas 

- Participação no seminário territorial da área de cooperação “Alentejo-Algarve-

Andaluzia”, dia 4 de novembro, em Sevilha; 

- Definição das ações a integrar no projeto; 

- Aprovação da versão final do projeto a candidatar por todos os parceiros e 

formalização da candidatura via on-line por parte do Beneficiário Principal. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano 

 

5.2.3.Bolsa de Terras 

 

 

 

Descrição 

A Bolsa de Terras tem como objetivo facilitar o acesso à terra através da 

disponibilização de terras, designadamente quando as mesmas não sejam utilizadas, 

e, bem assim, através de uma melhor identificação e promoção da sua oferta. 

A Bolsa de Terras disponibilizará para arrendamento, venda ou para outros tipos de 

cedência as terras com aptidão agrícola, florestal e silvopastoril do domínio privado do 

Estado, das autarquias locais e de quaisquer outras entidades públicas, ou 

pertencentes a entidades privadas. A bolsa de terras disponibiliza ainda terrenos 

baldios, nos termos previstos na Lei dos Baldios.  
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A gestão da Bolsa de Terras a nível local é exercida por entidades Idóneas para o 

efeito, em articulação com a DGADR. Tais entidades são designadas no âmbito desta 

ação nacional por GeOp, realizando estas atos de gestão operacional na Bolsa de 

Terras. Deste modo tendo a Odiana tornando-se parceira da CONFAGRI (entidade 

líder do projeto Bolsa de Terras) e da DGADR (entidade gestora da Bolsa de Terras) 

no âmbito deste projeto de cariz nacional, tornou-se assim numa GeOp para o 

território do Baixo Guadiana (Alcoutim, Castro Marim e VRSA), a qual irá realizar atos 

de gestão próprios das GeOps, adiante designados. 

 

Programa Financiamento 

N/A. As despesas associadas ao Gabinete reportam aos custos com consumíveis e 

recursos humanos afetos ao seu funcionamento, não tendo como tal custos adicionais. 

Início: 01/11/2015 

Final: contínuo 

Ações Desenvolvidas 

 Prestação de informação sobre a Bolsa de Terras;  

 Divulgação e dinamização da Bolsa de Terras;  

 Promoção da comunicação entre as partes interessadas;  

 Verificação da informação relativa à caracterização dos prédios prestada pelos 

proprietários que disponibilizem os seus prédios na Bolsa de Terras.  

 Envio de Informação à DGADR para disponibilização na bolsa de terras e após 

cumprimento dos procedimentos necessários por parte dos proprietários; 

 Celebração dos Contratos de disponibilização de prédios na Bolsa de Terras 

para utilização agrícola, florestal e silvopastoril, em representação da DGADR.   

 

Equipa de trabalho 

João Correia 
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Clipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Eixo III - Baixo Guadiana Solidário 

5.3.1.Unidade de Serviços Partilhados (USP) 

Descrição 

A presente operação teve como objetivo a criação da Unidade de Serviços Partilhados 

(USP), que permita lidar/tratar os elevados níveis de sobre-endividamento familiar e 

empresarial que se têm vindo a manifestar nos últimos anos na região, através da 

reestrutura da dívida financeira das famílias e empresas dos concelhos de Vila Real de 

Santo António, Castro Marim e Alcoutim. Pretendia-se dotar os 3 concelhos de uma 

solução que, com recurso a parcerias estratégicas, tenha uma rede de sinalização e 

identificação de famílias e empresas com necessidades no âmbito do sobre-

endividamento e que trabalhe com esses mesmos beneficiários no aconselhamento e 

resolução dos seus problemas, tendo em vista a sua reorganização e equilíbrio 

financeiro. 
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Programa Financiamento 

PO ALGARVE 21 

Início 01/01/2014  

Final 30/06/2015 

Ações Candidatadas 

Através desta candidatura pretendeu-se criar a entidade propriamente dita, definindo a 

estrutura de gestão e metodologia de atuação mais adequada a estas situações. 

Pretendia-se ainda criar um software que permita a gestão dos processos e que 

funcionasse como base de dados das situações identificadas. Outro dos objetivos 

importantes da USP prendia-se com a informação a ministrar à população. Trata-se de 

apostar na literacia financeira das famílias e empresas para acautelá-las face a 

possíveis situações futuras de sobre-endividamento, e ensiná-las a lidar com as 

presentes. 

Ações Desenvolvidas 

As principais atividades desenvolvidas no ano de 2014 concentraram-se na 

elaboração do procedimento por Concurso Público para a contratação de serviços 

para o Estudo, Desenho e Criação da USP. Considerando que o projeto tem como 

objetivo a implementação da USP, todos os esforços foram realizados para permitir a 

sua contratação, contudo o processo administrativo e jurídico ao qual está obrigado, 

não permitiu que fosse mais célere. Abaixo indicam-se cronologicamente as etapas 

principais deste procedimento: 

Em Maio de 2014 procedeu-se à Abertura do procedimento por Concurso Público, 

para a contratação de serviços para o Estudo, Desenho e Criação da US, tendo-se 

verificado não ser possível a adjudicação do contrato uma vez que o procedimento foi 

anulado com fundamento em invalidade. 

No início de 2015 foi lançado novo concurso, tendo sido admitida uma proposta de 

solução pelo Concorrente 1 - SYSTEMIC BRIDGES ADVISORS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. E ABRANCHES NAMORA, LOPES DOS SANTOS & 

ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL.  

Depois da análise desta proposta e esclarecimentos prestados pelo concorrente, foi 

deliberado que a solução apresentada era insuscetível de satisfazer as necessidades 
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e exigências da Odiana, não prosseguindo para a fase de apresentação de propostas, 

tendo sido emitida uma decisão de não adjudicação. De referir que, atendendo ao 

prazo de candidatura, e sendo que foi solicitada prorrogação, a qual não foi aceite, o 

projeto não foi implementado 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço, Valter Matias, Ana Agostinho, Cidália Custódio, Rui Rosa. 

 

5.3.1. GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

 

 

Descrição 

O Projeto Gabinete de Inserção Profissional (GIP) insere-se no âmbito das medidas 

políticas que visam promover a coesão social através do emprego e da qualificação 

profissional, de acordo com o estipulado na Portaria nº 127/09, de 30 de Janeiro, 

alterada Portaria n.º 298/2010, de 1 de Junho. 

Com este programa, pretendeu-se melhorar os níveis de empregabilidade, tal como, 

estimular a reinserção no mercado de trabalho dos cidadãos que se encontrem em 

situação de precariedade ou desemprego. 

Neste sentido foi elaborado um protocolo entre a Associação Odiana e o Município de 

Alcoutim, para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional, através do qual 

o município assegurou a transferência para a Odiana de um montante igual às 

despesas associadas ao seu funcionamento. O protocolo de funcionamento entrou em 

vigor em Janeiro de 2015 e terminou em Julho de 2015.  

Programa Financiamento 

Município de Alcoutim; 

IEFP (Portaria 127/09, de 30 de Janeiro, alterada Portaria n.º 298/2010, de 1 de 

Junho). 

Início 01/01/2015 

Final 31/07/2015 
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Ações Desenvolvidas 

O Gabinete de Inserção Profissional está capacitado para intervir, na procura ativa de 

emprego, no acompanhamento personalizado dos utentes desempregados, na 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho, na captação de ofertas de emprego 

junto das entidades empregadoras, na divulgação de ofertas de emprego e atividades 

de colocação, no encaminhamento para ofertas de qualificação e divulgação e no 

encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo. 

Ainda, apoiou incondicionalmente o serviço de emprego de VRSA, nomeadamente 

com a introdução de documentos no sistema SIGAE, reembolsos, resultados de 

comparências, etc.  

Equipa de trabalho 

A equipa foi constituída pelo animador Luís Anselmo. 
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5.3.2. GIP – Gabinete Inserção Profissional Baixo Guadiana 

 

 

 

Descrição 

O Gabinete de Inserção Profissional é um projeto que deu apoio ao emprego no 

Concelho de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim que, em estreita 

cooperação com os serviços de emprego, suportam a atuação destes no 

desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou reinserção 

profissional de desempregados.  

O IEFP celebrou com a Associação do Baixo Guadiana – Odiana um contrato de 

objetivos onde constam as atividades a desenvolver pelos GIP´s e os objetivos 

quantitativos a atingir.                                                                                                                                  

Programa Financiamento 

Portaria nº140/2015, de 20 de maio 

Início 01/08/2015 

Final 31/07/2016 

Ações Desenvolvidas 

- Atendeu, em ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, 

oportunidades de emprego e de formação, programas comunitários de apoio à 

mobilidade no emprego ou na formação, aproximadamente 1000 utentes; 

- Desenvolveu ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude 

empregadora com cerca de 150 pessoas; 

- Encaminhou para ações de formação ou medidas de emprego, 30 pessoas; 

- Efetivou visita a 50 entidades; 

-Ajudou à colocação de documentos das entidades no NETEmprego; 

-Realizou cerca de 30 candidaturas a medidas de apoio à contratação; 
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-Divulgou ofertas de emprego; 

-Participou na Feira da Juventude em Tavira, divulgando o GIP e as varias medidas de 

emprego e formação profissional; 

Ainda, apoiou incondicionalmente o serviço de emprego de VRSA, nomeadamente 

com a introdução de documentos no sistema SIGAE, reembolsos, resultados de 

comparências, etc.  

Equipa de trabalho 

A equipa foi constituída por dois animadores, o Luís Anselmo afeto ao Concelho de 

Castro Marim e Alcoutim e a Carla Bringel ao Concelho de Vila Real de Santo António. 

Clipping 

 

5.3.3.Gabinete de Terapia da Fala 

Descrição 
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A valência de Terapia da Fala tem prestado serviços terapêuticos gratuitos à 

população mais carenciada dos municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de 

Santo António. Este serviço destina-se a apoiar bebés, crianças, jovens, adultos e 

idosos, que apresentem alterações em uma ou várias áreas de intervenção, 

comunicação, linguagem, fala, deglutição, leitura e escrita. 

Ao longo do seu funcionamento este serviço já abrangeu um total de 115 munícipes 

com dificuldades ao nível da Terapia da Fala. Em 2015 foram apoiados diretamente 36 

crianças (12 por municípios) foram dadas 7 altas, foram avaliadas 17 crianças e 

reavaliadas 32 crianças e mantidas 12 sob supervisão. Foram apoiadas 12 crianças 

por município de entre os 12 meses e os 18 anos.  

Programa Financiamento 

Não se aplica 

Início 01/05/2013 

Final 01/05/2016 

Ações Desenvolvidas: 

- Intervenção direta em terapia da fala em escolas e infantários em 12 crianças por 

município; 

- Reuniões informativas com encarregados de educação, educadores/professores; 

- Reavaliação das crianças que ainda se encontravam em intervenção para 

monitorizar os seus progressos; 

- Alta terapêutica de 7 casos que estavam em acompanhamento; 

- Avaliação de 17 crianças por encaminhamento dos municípios. 

- Supervisão terapêutica bissemanal e mensal de 12 casos com alta eminente. 

-Colaboração com o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), 

com realização de avaliações e intervenções em crianças pertencentes à Equipa Local 

de Intervenção (ELI) assim como assistência às reuniões multidisciplinares. 

-Participação na tertúlia organizada pelo Jornal do Baixo Guadiana na biblioteca 

Vicente Campinas sobre a temática da Terapia da Fala. 
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- Palestra Terapia da fala – A importância da intervenção precoce, em colaboração do 

SNIPI, sobre a importância da intervenção precoce na Terapia da Fala, sinais de alerta 

e conceitos chave. 

Equipa de trabalho 

Raquel Botelho 

 

Clipping 

 

5.4.Eixo IV - Baixo Guadiana Amigo do Ambiente 

 

5.4.1.VALAGUA - Valorização Ambiental e gestão Integrada da Água e dos 

Habitats no Baixo Guadiana Transfronteiriço 

Descrição 

No território transfronteiriço contínuo abrangido pela Rede Natura 2000 no Baixo 

Guadiana o objetivo é melhorar a qualidade e quantidade da água disponível para os 

diversos usos, recuperar a qualidade dos habitats e ecossistemas associados, e 
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fomentar a adoção de políticas e estratégias partilhadas de gestão integrada da água 

e da biodiversidade. Trata-se de um projeto que pretende uma gestão do território do 

Baixo Guadiana integradora da água e da biodiversidade, integradora dos diversos 

atores e utilizadores destes recursos naturais, e integradora dos países e regiões que 

os partilham. Os objetivos específicos passam pelo DIAGNÓSTICO, AÇÃO 

VALORIZAÇÃO e CAPITALIZAÇÃO da segurança, conservação, desenvolvimento e 

gestão integrada do território transfronteiriço e dos seus recursos partilhados. O 

projeto aguarda a decisão do Comité de Gestão, cuja resolução se prevê para outubro 

de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha–Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início: 01/10/2016 Candidatado 

Final: 31/12/2019 Candidatado 

Ações Candidatadas 

- Organização de Workshops setoriais transfronteiriços de participação e debate sobre 

as funções ecológicas da água; 

- Realização de 6 Ações de sensibilização ambiental específicas para públicos-alvo: 

proprietários, profissionais do setor primário ribeirinho, guardas e vigilantes da 

natureza, animadores turísticos, jovens; 

- Realização de Festival de Birdwatching no Baixo Guadiana com focos de observação 

na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA, no Rio Guadiana e seus 

afluentes, bem como no Parque Natural da Ria Formosa.  

- Marcação e sinalização de Percursos Pedestres na Reserva Natural do Sapal de CM 

e VRSA (em torno do sal e avifauna). Tal implica novas placas, painéis e material de 

difusão dos mesmos percursos.  

- Limpeza e Restauro ecológico da Zona da Barquinha. O objetivo é uma intervenção 

de limpeza e requalificação das margens ribeirinhas e colocação de flora típica;  

- Edição de material interpretativo para o Moinho das Pernadas em Odeleite. O 

objetivo é criar e imprimir material interpretativo painéis informativos e ainda folhetos, 

bem como sinalética turística; 
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- Realização de sessões de capacitação e promoção do empreendedorismo entre os 

agentes privados do setor. Estas sessões incluem agentes de escala local, regional, 

nacional e internacional associativa, empresarial ou cooperativa. Ainda reuniões 

especializadas com os operadores turísticos para maior viabilidade dos recursos 

criados. 

Ações Desenvolvidas 

- Participação no seminário territorial da área de cooperação “Alentejo-Algarve-

Andaluzia”, dia 4 de novembro, em Sevilha; 

- Definição das ações a integrar no projeto; 

- Aprovação da versão final do projeto a candidatar por todos os parceiros e 

formalização da candidatura via on-line por parte do Beneficiário Principal. 

Equipa de trabalho 

Joana Germano 

 

5.4.2.BIOAPREN - Fomento das Tecnologias Inovadoras para a Proteção Meio 

Ambiental e Aproveitamento Energético dos Recursos Naturais  

Descrição 

Tendo em conta que a 1ª convocatória do Programa INTERREG V-A Espanha - 

Portugal (POCTEP) 2014–2020 decorreu entre 30 de outubro e 18 de dezembro de 

2015, a Odiana integrou a parceria de alguns projetos transfronteiriços, sendo um 

deles o projeto BIOAPREN. O projeto é liderado pelo beneficiário espanhol Diputación 

Provincial de Huelva, sendo a Odiana parceira. 

As intervenções propostas no projeto prendem-se essencialmente com o 

aproveitamento de recursos endógenos da região como recurso energético com o 

recurso à biomassa, tendo em vista o uso de energias renováveis e a aplicação de 

novas tecnologias. O projeto aguarda a decisão do Comité de Gestão, cuja resolução 

se prevê para outubro de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha–Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 
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Início: 01/11/2016 Candidatado 

Final: 31/12/2018 Candidatado 

Ações Candidatadas 

- Potencial do recurso biomássico reaproveitável para usos energéticos: Pretende-se 

uma quantificação do recurso biomássico realmente aproveitável para usos 

energéticos em cada região. 

- Análise social e meio ambiental (Estudo de sustentabilidade ambiental e impacto 

social): Estudo de sustentabilidade ambiental e impacto social, identificação de atores 

e público objetivo. 

-  Análise de aplicações: Avaliação das necessidades de energia elétrica e térmica de 

alguns casos, possíveis usos energéticos e ferramenta de diagnóstico baseada na 

exploração de recursos biomássicos.  

- Equipamento demonstrativo: Caso demonstrativo de uso de biomassa: equipamentos 

de extração e transporte de recursos. 

-  Gestão e Coordenação; 

- Comunicação. 

Observações: De referir que no período 2007-2014 a Odiana participou num projeto 

INTERREG IV C, baseado no intercâmbio de experiências e transferência de boas 

práticas ao nível das energias renováveis. Durante as visitas de campo identificou-se 

um caso de boa prática de produção de biomassa na Ilha da Córsega que se poderia 

ajustar ao caso do Baixo Guadiana. Com base nesta boa prática realizou-se um Plano 

de Ação ajustado, o qual serviu de base para algumas das ações que a Odiana 

integrou nesta candidatura, designadamente: 

- Estudo sobre a caracterização de fontes de biomassa 

- Identificação de potenciais consumidores 

- Articulação nas demais ações do projeto 

- Divulgação e promoção da biomassa 

Ações Desenvolvidas 
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- Análise das bases da primeira convocatória do Programa assim como das condições 

de admissibilidade, das regras de elegibilidade e dos critérios de avaliação.  

- Participação no seminário de lançamento do Programa e apresentação da 1ª 

convocatória em Portalegre no dia 23 de setembro, bem como no seminário territorial 

da área de cooperação “Alentejo-Algarve-Andaluzia”, realizado em Sevilha. 

- Contactos com parceiros, definição das atividades e ações a integrar no projeto. 

Preparação de toda a informação, conteúdos e documentação necessários para a 

candidatura a remeter ao Beneficiário Principal. Aprovação da versão final do projeto a 

candidatar por todos os parceiros. Formalização da candidatura via on-line por parte 

do Beneficiário Principal. 

Equipa de trabalho 

Cristela Martins. 

 

5.4.3.Experimenta Energia  

Descrição 

Tendo em conta que a 1ª convocatória do Programa INTERREG V-A Espanha - 

Portugal (POCTEP) 2014–2020 decorreu entre 30 de outubro e 18 de dezembro de 

2015, a Odiana integrou a parceria de alguns projetos transfronteiriços, sendo um 

deles o projeto Experimenta Energia. 

Este projeto é liderado pelo beneficiário Lógica, Sociedade Gestora do Parque 

Tecnológico de Moura, E.M., S.A., sendo que a Odiana integra a parceria na qualidade 

de Beneficiário, e visa essencialmente promover a sensibilização e educação das 

comunidades para a eficiência energética, redução do consumo de energia, produção 

de energia a partir de fontes renováveis, gestão racional de recursos e potencialidades 

dos territórios, promovendo a interatividade de crianças e jovens com a tecnologia. O 

projeto aguarda a decisão do Comité de Gestão, cuja resolução se prevê para outubro 

de 2016. 

Programa Financiamento 

Projeto candidatado ao Programa INTERREG V-A Espanha–Portugal (POCTEP) 

2014–2020, no âmbito 1ª convocatória. 

Início 01/10/2015 Candidatado  
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Final 30/06/2019 Candidatado 

Ações Candidatadas 

- Formação de professores e alunos: Esta atividade integra a realização de duas 

ações relacionadas com as energias renováveis, nomeadamente com o uso da 

energia solar e destinam-se a professores de diferentes níveis de ensino. No que 

respeita à formação dos alunos, esta, destina-se a alunos de nível secundário e 

profissional sendo necessário definir previamente o referencial de formação. 

- Kits nas Escolas: Pretende-se dotar as escolas de kits explicativos sobre as energias 

renováveis, com enfoque para a energia solar, que integrarão uma componente teórica 

com a introdução dos conceitos básicos relativos às energias e eficiência energética, 

bem como uma componente prática, numa abordagem experimental. 

- Multimédia e Exposição: Esta atividade integra a criação de um documento 

multimédia centrado nas temáticas das energias renováveis com especial enfoque no 

aproveitamento da radiação solar como forma de produção de energia elétrica, tendo 

como pano de fundo o paradigma do desenvolvimento sustentável.  

-  TRACKER – Sistema de Monitorização Remota: Esta atividade tem como objetivo 

possibilitar o desenvolvimento de um sistema composto por um conjunto de 

seguidores solares com módulos fotovoltaicos de diferentes tecnologias, de modo a 

controlar e monitorizar remotamente via web o seu funcionamento.  

- Gestão e Coordenação 

- Comunicação. 

Ações Desenvolvidas 

- Análise das bases da primeira convocatória do Programa assim como das condições 

de admissibilidade, das regras de elegibilidade e dos critérios de avaliação. 

Participação no seminário de lançamento do Programa e apresentação da 1ª 

convocatória em Portalegre no dia 23 de setembro, bem como no seminário territorial 

da área de cooperação “Alentejo-Algarve-Andaluzia”, realizado no dia 4 de novembro, 

em Sevilha. 

- Contactos com parceiros, identificação dos beneficiários e montagem da parceria. 

Definição das atividades e ações a integrar no projeto. Preparação de toda a 

informação, conteúdos e documentação necessários para a candidatura a remeter ao 
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Beneficiário Principal. Aprovação da versão final do projeto a candidatar por todos os 

parceiros. Formalização da candidatura via on-line por parte do Beneficiário Principal. 

Equipa de trabalho 

Cristela Martins. 

 

5.5. Eixo V - Governança e Ordenamento do Território  

5.5.1.DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) Urbano INTEGRA + 

 

 

Descrição 

Em Fevereiro de 2015 a Odiana apresentou candidatura ao concurso de pré- 

qualificação de parcerias para implementação do instrumento designado por 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) e à constituição de um Grupo de 

Ação Local (GAL), para a vertente urbana, focalizada na promoção da inclusão social, 

através do combate a problemas de pobreza, exclusão social e abandono escolar. 

A ODIANA candidatou 3 centros urbanos com comunidades económica e socialmente 

fragilizadas: as freguesias de Castro Marim, Monte Gordo e Vila Real de Santo 

António (VRSA), liderando uma parceria constituída por um conjunto diversificado de 

atores do território de intervenção. Esta parceria reuniu entidades da administração 

local e regional, associações de promoção do desenvolvimento territorial, associações 

juvenis, desportivas e culturais, entidades do setor empresarial e de incentivo ao 

empreendedorismo e criação do próprio negócio, IPSS’s, setor cooperativo e 

entidades de Proteção Civil, no sentido de promover medidas de caráter económico-

social e de qualificação da população. 

Em Abril de 2015 a Odiana foi notificada da decisão da Comissão de Avaliação, tendo 

sido informada de que a candidatura não reunia as condições para ser qualificada para 

a 2ªa fase do concurso por não considerar satisfatória a mobilização de territórios de 

dois centros de nível superior (e de dois concelhos diferentes) na mesma candidatura 

e o limite populacional. 

Mediante esta decisão a Odiana fez uso do período de 10 dias úteis dado para 

eventuais observações, tendo apresentado argumentos de contestação, não tendo 
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sido, no entanto, sido aceites pela Comissão de Avaliação, que manteve a sua decisão 

inicial. 

Programa Financiamento 

Não aplicável – Não aprovado. 

Início: não aplicável. 

Final: não aplicável. 

Ações Candidatadas 

No âmbito da candidatura para pré-qualificação do DLBC Urbano foi realizado todo um 

trabalho de preparação que resultou numa proposta de intervenção para o território, a 

qual integrou os seguintes itens: 

- Caraterização da parceria e modelo organizacional 

- Diagnóstico da situação do território de incidência 

- Proposta macro da Estratégia/Intervenção 

- Processo de envolvimento com as comunidades locais. 

Ações Desenvolvidas 

- Contatos presenciais, via telefónica ou correio eletrónico, no sentido de 

contextualizar, motivar e de aferir possíveis contributos para a construção das linhas 

mestras da EDL;  

- Realização de sessão de trabalho entre os agentes das áreas do apoio social, do 

emprego e ensino; 

- Distribuição de ficha de contributos para contextualização das problemáticas, com o 

objetivo de obter um diagnóstico o mais real possível, bem como as respetivas áreas 

estratégicas de atuação propostas pelos envolvidos; 

- Realização de sessões públicas, no sentido de auscultar o público-alvo, tendo sido 

adotada uma metodologia participativa privilegiando o debate e as dinâmicas de grupo 

- Sessão pública de apresentação da mesma e assinatura do protocolo de parceria. 

 

Equipa de trabalho 

Cristela Martins, Sílvia Lourenço, Valter Matias. 
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Clipping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.DLBC RURAL - Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) 

Descrição 

A Parceria do Grupo de Ação Local (GAL) ASSOCIAÇÃO TERRAS DO BAIXO 

GUADIANA, Baixo Guadiana 2020, foi reconhecida a 31 de agosto, reunindo 63 

entidades: 35 privadas e 28 públicas. O grupo alvo do DLBC aprovado para o Baixo 

Guadiana centra-se em comunidades de base rural e agentes económicos, sociais e 

institucionais intervenientes nos processos de desenvolvimento rural e de 

diversificação e competitividade da economia de base rural (abordagem LEADER – 

DLBC Rural). 

O DLBC é uma ferramenta que visa envolver os atores locais no desenvolvimento de 

respostas para os desafios sociais, ambientais e económicos que enfrentamos hoje. 

Este instrumento visa especialmente promover, em territórios específicos, a 
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concertação estratégica e operacional entre parceiros, orientada para o 

empreendedorismo e a criação de postos de trabalho, em coerência com o Acordo de 

Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da prossecução dos objetivos da Estratégia 

Europa 2020. 

O objetivo é promover uma resposta aos elevados níveis de desemprego e índices de 

pobreza, através da dinamização económica local, revitalização dos mercados locais e 

da diversificação das economias locais, do estímulo à inovação social e à busca de 

novas respostas a problemas de pobreza e de exclusão social em territórios 

desfavorecidos em contexto urbano e em territórios rurais ou costeiros 

economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional. 

Programa Financiamento 

LEADER, Portugal 2020 

Início/Final: A execução do programa terá início em 2016 e término em 2022. 

Ações Desenvolvidas 

- Participação no processo de elaboração da candidatura com a ATBG a qual foi 

aprovada em Agosto de 2015; 

- A ODIANA desempenhou as funções que lhe competem enquanto membro dos 

órgãos sociais da ATBG, designadamente: participação em reuniões e representação 

da associação em reuniões, seminários, feiras e demais eventos; 

- Continuou a acompanhar as atividades e trabalho desenvolvido por esta Associação, 

sobretudo no que concerne à gestão e execução do subprograma 3 do PRODER que 

já encerrou; 

- A atuação da Odiana focou-se não apenas como associada da ATBG, mas num 

papel bem mais pertinente, dado que no final de 2015 assumiu a presidência da 

Associação Terras do Baixo Guadiana (ATBG). 

 

Equipa de trabalho 

Cristela Martins, Valter Matias. 

Clipping 

Não aplicável. 
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5.5.3.SERVIÇOS MUNICIPAIS PARTILHADOS - Partilha de Serviços e 

Competências dos municípios no Baixo Guadiana  

Descrição 

O Governo Português promoveu um conjunto de reformas na Administração Local, 

através de políticas de descentralização de competências, numa perspetiva de 

aproveitamento e de otimização dos recursos existentes nos municípios, para que se 

verifique uma gestão modernizada dos mesmos, tendo como objetivo obter ganhos de 

eficiência, de eficácia e de maior proximidade com a população, sendo esta uma 

tendência legislativa tanto nacional como internacional. Neste sentido, em maio de 

2015 o governo lançou concurso para prestar apoio à implementação de soluções de 

integração e partilha de serviços e competências dos municípios. 

À luz deste movimento de reformas do Estado, os três municípios do Baixo Guadiana 

decidiram propor um novo modelo de cooperação e partilha intermunicipal, com vista à 

melhoria da eficácia e eficiência das suas atuações. Neste sentido, os municípios 

avaliaram a possibilidade de estudar, discutir, negociar e articular entre si diferentes 

soluções de integração e partilha de serviços, em vários domínios, no sentido de 

encontrar uma solução/modelo de operacionalização para o território do Baixo 

Guadiana. 

Programa Financiamento 

Não aplicável. 

Início: não aplicável. 

Final: não aplicável. 

Ações Desenvolvidas 

Tendo em conta o enquadramento supramencionado, em 2015 a Odiana deu 

seguimento aos trabalhos iniciados em 2014, dando continuidade ao processo de 

levantamento e análise sobre as competências e serviços que eventualmente os 3 

municípios poderiam partilhar entre si. Procedeu-se também à pesquisa de exemplos 

e iniciativas de atuações intermunicipais, no sentido de identificar boas práticas e 

resultados passíveis de aplicar ao Baixo Guadiana, bem como à análise da legislação 

existente sobre a matéria. 

No seguimento de reuniões da Direção da Odiana e tendo em conta o panorama 

legislativo nacional, deu-se seguimento ao processo de colaboração por parte da 
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Universidade do Algarve, sob a orientação do Professor João Guerreiro, que contribuiu 

para a análise e aprofundamento das possibilidades de soluções de integração e 

partilha de serviços numa escala intermunicipal. 

Em fevereiro de 2015 o Secretário de Estado da Administração Local deslocou-se, 

uma vez mais, ao Baixo Guadiana para uma reunião de trabalho relativa ao projeto 

piloto de Partilha e Integração de Serviços dos Municípios do Baixo Guadiana. 

A 12 de fevereiro de 2015 é publicado o Decreto-Lei n.º 30/2015, que concretiza 

alguns aspetos do processo de descentralização. Tendo em conta esta legislação 

procedeu-se aos ajustes necessários na definição do projeto piloto em curso no Baixo 

Guadiana. Paralelamente foi feita uma análise do custo atual da realização dos 

serviços, com base nos dados fornecidos pelos municípios e uma estimativa da 

situação futura, num cenário de partilha, para cada área, obtendo assim uma previsão 

do que seriam a poupança e eficiência geradas com a integração/partilha de 

serviços/competências. Desta análise resultou uma síntese da situação atual e os 

meios envolvidos, a solução proposta com a partilha de serviços/competências e a 

poupança e eficiência estimadas com a realização deste projeto piloto para cada 

área/serviços a partilhar. 

No seguimento das conversações e reuniões realizadas e do trabalho desenvolvido, 

em Maio de 2015 é assinado o “Acordo Quadro para o Estabelecimento do projeto 

piloto de Partilha e Integração de Serviços dos Municípios do Baixo Guadiana”, o qual 

prevê a administração conjunta de alguns serviços prestados pelos municípios, assim 

como a transferência de algumas competências por parte do Governo Central para os 

Municípios. O Acordo-Quadro foi assinado pelos 3 municípios do Baixo Guadiana 

(Alcoutim, Castro Marim e VRSA), ODIANA e Governo, tendo-se considerado que 

seria elaborada uma proposta de adequação dos estatutos da Odiana à gestão de 

serviços partilhados. 

No entanto, no decorrer do processo, o Município de Alcoutim considerou não estarem 

reunidas as condições nesta fase para integrar este projeto piloto, sendo que a partilha 

de serviços e competências avançou num primeiro momento entre os municípios de 

Castro Marim e VRSA. Neste contexto, foi criada, em Junho de 2015, a Associação de 

Municípios do Guadiana de Fins Específicos, sendo esta uma pessoa coletiva, 

constituída de acordo com as especificações que a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, estabelece no seu CAPÍTULO IV “Associações de freguesias e de 

municípios de fins específicos” (arts.º 108.º a 110.º). Esta entidade foi assim criada 
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com o intuito de abraçar este projeto piloto, para que a partilha de serviços e 

competências pudesse avançar entre os 2 municípios, Castro Marim e VRSA.  

Mediante o cenário de criação da Associação de Municípios de Fins Específicos foi 

necessário contratar serviços jurídicos para a análise do seu regime jurídico e 

enquadramento legal, bem como a elaboração dos Estatutos e preparação de toda a 

documentação para a constituição da associação. 

Entretanto, o Governo publicou em maio de 2015 o Despacho n.º 5119-B/2015, o qual 

estabeleceu a abertura de concurso para entidades intermunicipais, associações de 

municípios de fins específicos e empresas intermunicipais, para apoio financeiro a 

projetos de integração e partilha de serviços ou competências dos municípios. 

Todo o trabalho realizado para o projeto de partilha de competências/serviços no 

Baixo Guadiana culminou, numa terceira fase, com a apresentação de uma 

candidatura ao concurso mencionado, a 30 de junho, tendo sido proposta pela 

Associação de Municípios do Guadiana de Fins Específicos, constituída pelos 2 

municípios (Castro Marim e VRSA). 

Em agosto de 2015 é recebido documento da DGAL que contém a decisão do referido 

concurso para a integração e partilha de serviços ou competências dos municípios, no 

qual se verifica que não foi atribuído investimento elegível ao projeto candidatado pela 

Associação de Municípios do Guadiana de Fins Específicos 

Equipa de trabalho 

Equipa Odiana. 

Clipping 

Não aplicável. 
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6.FORMAÇÃO ODIANA 

6.1.Departamento de Formação 

 

 

 

A ODIANA obteve em Janeiro de 2015 a aprovação da candidatura a entidade 

formadora certificada, pelo que desde essa data está autorizada a ministrar formação 

nas seguintes áreas de educação e formação:  

482 – Informática na ótica do utilizador;  

621 – Produção agrícola e animal;  

762 – Trabalho social e orientação;  

812 – Turismo e lazer. 

Em 2015 não foi possível executar o Plano de Formação previsto em sede de 

candidatura, contudo foi celebrado em Dezembro um acordo de cooperação com IEFP 

IP, delegação regional do Algarve, para a dinamização conjunta de ações de formação 

profissional no âmbito da medida VIDA ATIVA. 

 

6.2.Formação VIDA ATIVA 

Descrição 

No quadro do Acordo de Concertação Social – Compromisso para o Crescimento, 

competitividade e emprego, afirmou-se a necessidade de adotar medidas urgentes e 

estruturais que permitam modernizar as políticas ativas de emprego e melhorar o 

ajustamento entre a oferta e a procura no mercado de trabalho, promovido pelo 

serviço público de emprego, tendo como objetivo acompanhar de forma mais regular e 

eficaz os desempregados, potenciando o seu rápido regresso à via ativa.  

Como tal importa ajustar os planos pessoais de emprego às necessidades e ao 

potencial de cada desempregado, favorecendo a aquisição de competências 

relevantes para o mercado de trabalho valorizando os desempregados para processos 

subsequentes de qualificação ou reconversão profissional. 
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Neste sentido foi criada a medida VIDA ATIVA destinada prioritariamente a 

desempregados inscritos há mais de 6 meses. 

As formações levadas a cabo pretendem consolidar, integrar e aperfeiçoar um 

conjunto de intervenções orientadas para a ativação dos desempregados, favorecendo 

a aprendizagem ao longo da vida, o reforço da empregabilidade a e procura ativa de 

emprego, considerando as recomendações da UE e da OCDE. 

Programa Financiamento 

IEFP, IP através do POISE 

Início 03/12/2015 

Final 30/06/2016 

Ações Desenvolvidas 

Em 2015, deram início as seguintes ações de formação: 

- Ação 1 - Língua Alemã Turismo – nível 4 (150h), que iniciou a 16/12, nas instalações 

da Junta de Freguesia de VRSA; 

- Ação 2 - Língua Francesa Turismo – nível 4 (150h), que iniciou a 18/12, nas 

instalações da Junta de Freguesia de VRSA; 

- Ação 3 - Agricultura – Horticultura – nível 2 (200h formação em sala + 450h formação 

em contexto de trabalho), que iniciou a 18/12, nas instalações da ODIANA. 

Para além do início físico das ações foi necessário introduzir toda a informação relativa 

às ações e formandos no portal VIDA ATIVA 

Equipa de trabalho 

Sílvia Lourenço, Ana Agostinho, Cidália Custódio 

Clipping 
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7. JORNAL DO BAIXO GUADIANA (JBG) 

 

 

 

Descrição 

Sendo a ODIANA uma Associação de Desenvolvimento local, que tem como principais 

propósitos a crescente promoção e dinamização da região do Baixo Guadiana, lançou-

se desde 2007 no projeto Jornal do Baixo Guadiana (JBG). Desde então existe uma 

forte aposta no desenvolvimento, na informação séria, imparcial e credível, uma 

aposta no futuro do jornal e região, tornando este jornal um veículo privilegiado do 

território do Baixo Guadiana.  

Programa Financiamento 

Não se aplica. 

Início  

2007 

Final  

Ininterrupto 

Atividades/Ações Desenvolvidas: 

 Parcerias e permutas com agentes e empresários locais;  

 Agenda Cultural do Baixo Guadiana – uma agenda mensal de destaque aos 

eventos culturais do território que abrange os três concelhos do Baixo 

Guadiana; 

 Grande Reportagem JBG – duas páginas dedicadas à grande reportagem, um 

maior desenvolvimento de um conteúdo específico em cada edição; 

 Rúbrica «Histórias da Vida» (bimensal) - dar voz às histórias e pessoas do 

território que se demarcam pela tipicidade, cultura e identidade da região; 

 Reformulação da página de Passatempos com dicas de lazer, assinadas por 

profissionais da área e da região [saúde, alimentação saudável, culinária, 

associativismo, apoio jurídico e espaço para a GUADI; 
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 Suplemento de Educação (bimensal) para dar voz ativa à educação e escolas 

do Baixo Guadiana. Este foi terminado em 2012 por dificuldade financeira por 

parte das autarquias (sendo que os seus custos de impressão eram suportados 

pelos 3 municípios do Baixo Guadiana algarvio); 

 Rubrica «Aplausos e Apupos» - o que melhor e pior acontece na região; 

 Nova rúbrica «Poupança Criativa»: sugestões de poupança em tempo de crise; 

 Destaque mensal a um clube desportivo ou atleta do Baixo Guadiana; 

 Tertúlias do Jornal do Baixo Guadiana; 

 JBG online no facebook e Issuu (versão digital do JBG). 

 30 Anos 30 Iniciativas com CCDRAlg – comemorar 30 anos de Portugal e 

Espanha na União Europeia 

Equipa de trabalho 

Susana de Sousa, Rui Rosa 

Clipping 
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8.ÓRGÃOS SOCIAIS 

A Associação encontra-se estruturada de modo a potenciar os valores de serviço, 

colaboração e comunidade, subjacentes à ideia da sua constituição e ao sentido de 

determinação e eficiência da sua atuação. 

 

Órgãos Sociais da Associação: 

- A Assembleia Geral, constituída por todos os Associados, é o órgão máximo da 

Associação, com competência para deliberar sobre todos os assuntos respeitantes à 

sua atividade e para eleger os órgãos sociais obrigatórios. 

- À Direção compete dirigir a Associação e assegurar a prossecução dos seus 

objetivos. 

- O Conselho Fiscal procede ao exame e à fiscalização das contas da Associação e 

verifica o cumprimento dos deveres legais e estatutários. 

 

ÓRGÃO SOCIAIS ELEITOS PARA O QUADRIÉNIO 2015-2017 

ÓRGÃO CARGO TITULAR 

ASSEMBLEIA GERAL Presidente José Luís Afonso Domingos 

Vice-Presidente António Manuel Cipriano Cabrita 

Secretário António da Costa Amorim 

DIREÇÃO* Presidente Francisco Augusto Caimoto Amaral  

Vice-Presidente Luís Filipe Soromenho Gomes 

Tesoureiro Osvaldo dos Santos Gonçalves 

CONSELHO FISCAL Presidente José Carlos da Palma Pereira 

1º Vogal Célia Paula Palmeira Brito 

2º Vogal David Vasques da Silva 

 

 

*OBS: Resultado da demissão do então Presidente de Direção, Luís Gomes, foi 

realizada no dia 6 de Novembro de 2015 nova eleição, esta única e exclusivamente 

para o órgão da Direção da Odiana, sendo que desde então Francisco Amaral é o 

Presidente da Direção da Odiana, Luís Gomes é agora Vice-presidente e Osvaldo dos 

Santos Gonçalves continua a ocupar o cargo de Tesoureiro. Os restantes órgãos 

Sociais não sofreram quaisquer alterações. 
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9.RECURSOS HUMANOS 

 

Função Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 
Administrativa 

Cidália 

Romeira 
EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 
Técnica Financeira 

Cristela 

Martins 
EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 
Técnico Turismo 

Jean-

Didier Gry 
EF EF EF EF EF EF 

 

  

  

 
 

Técnico de 

Comunicação 
Rui Rosa EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 
Psicóloga Clínica 

Sílvia 

Lourenço 
RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

 
Diretor Executivo 

Valter 

Matias 
EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 
Técnica Financeira 

Ana 

Agostinho 
EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 
Engenheiro Civil 

Tiago 

Agostinho 
RC RC RC EF EF EF EF EF EF EF EF EF 

 Técnica de 

Comunicação 

Joana 

Germano 
RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

 
Jornalista 

Susana 

Sousa 
RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

 

Animador GIP 
Luís 

Anselmo 
 RC RC   RC  RC  RC RC RC RC RC RC RC RC 

 

Animador GIP  
Carla 

Bringel 
              RC  RC   RC RC  RC 

 
Terapeuta da Fala 

Cláudia 

Botelho 
RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

 Técnico de Contas 
Elisabete 

 RC  RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
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Fortes 

Arquiteta 
Ângela 

Tacão 
EP EP EP EP EP EP EP EP EP    

 

Design/Comunicação 
Liliana 

Bonança 
 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP  

 

Jurista  
João 

Correia 
   EP EP EP EP EP EP EP EP EP 

 

Administrativa 
Núria 

Guerreiro 
   EP EP EP EP EP EP EP EP EP 

 

 

EF – Efetivo RC – Regime Contratual CEI – Contrato Emprego Inserção 

EP – Estágio Profissional 
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10. RELATÓRIO DE CONTAS 

 

Nota Introdutória 

Com o intuito de inovar e ir ao encontro das novas necessidades a Odiana tentou 

adotar um novo modelo de gestão, fundamentada numa perspetiva de 

sustentabilidade. Assim, para 2015 foi delineada e desenvolvida uma nova abordagem 

assente na partilha de serviços intermunicipais. Já no Plano de Atividades de 2015 

tinha sido contemplado um projeto que augurava um novo paradigma para a gestão da 

Odiana, assente numa abordagem intermunicipal e com o propósito de, por um lado, 

permitir uma gestão eficiente e uma otimização dos recursos dos municípios e, por 

outro, atribuir novas competências à Odiana, com a possibilidade de financiamento e 

encaixe financeiro para a estrutura da Associação. 

De facto, durante o ano de 2015, o enquadramento legislativo e as políticas de 

descentralização de competências levadas a cabo pela Administração Central criaram 

as condições e a oportunidade para a Odiana apresentar uma proposta para um novo 

modelo de cooperação e partilha intermunicipal, com vista à melhoria da eficácia e 

eficiência das atuações dos 3 municípios. O concurso para a implementação de 

soluções de integração e partilha de serviços e competências dos municípios abriu em 

maio de 2015. No decorrer do processo, já iniciado em 2014, foi assinado o Acordo-

Quadro para o Estabelecimento do projeto piloto de Partilha e Integração de Serviços 

dos Municípios do Baixo Guadiana”, entre os 3 municípios do Baixo Guadiana 

(Alcoutim, Castro Marim e VRSA), a ODIANA e o Governo, tendo-se considerado que 

seria elaborada uma proposta de adequação dos estatutos da Odiana a esta nova 

realidade consubstanciada na gestão de serviços partilhados.  

A Odiana preparou a candidatura do projeto e elaborou a proposta para alteração dos 

seus estatutos, tendo em conta o novo modelo de gestão. No entanto, durante a 

preparação da candidatura o processo de partilha de serviços e competências passou 

a integrar apenas 2 municípios, e não 3 como inicialmente acordado. Foi entretanto 

criada a Associação de Municípios do Guadiana de Fins Específicos, em nome da qual 

foi formalizada a candidatura ao concurso para a implementação de soluções de 

integração e partilha de serviços e competências. 

Esta situação, e apesar de todo o esforço por parte da estrutura da Odiana, veio 

culminar num “vazio” a nível de financiamento da estrutura e levou a que fosse 

necessário reorientar a estratégia, assente fundamentalmente em novas candidaturas, 



 

 Relatório de Atividades e Contas 2015 

 

87 10. RELATÓRIO DE CONTAS 

a apresentar aos vários Programas cofinanciados pela União Europeia no novo 

período de programação 2014-2020. No entanto, é de referir que na fase de arranque 

de um novo período de programação, os concursos sofrem sempre atrasos na sua 

abertura, impossibilitando a apresentação de candidaturas nos “timings” desejados. No 

ano de 2015 a Odiana apresentou 2 candidaturas ao PO Algarve CRESC 2020, no 

âmbito dos SIAC, preparou e participou em 7 projetos candidatados ao INTERREG V-

A Espanha - Portugal (POCTEP) 2014 – 2020, bem como nos processos DLBC 

(DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA) urbano e rural. 

Estes processos são morosos, desde a apresentação da candidatura até à decisão de 

aprovação, pelo que em 2015, a nível de tesouraria, a Odiana não recebeu quaisquer 

reembolsos destes projetos, aguardando a decisão da maioria deles, o que cria um 

lapso de tempo sem entrada de verbas provenientes deste tipo de fontes de 

financiamento. 

 

Simultaneamente, e ainda no decorrer do ano de 2015, encerrou-se física e 

financeiramente os seguintes projetos até então em curso na Odiana: 

 TAG (POCTEP 2007-2013); 

 UADITURS (POCTEP 2007-2013); 

 G+A (POCTEP 2007-2013); 

 Promoção e Valorização do Património Rural do Baixo Guadiana, com 

candidatura aprovada na medida 3.2.2 do sub-programa 3 do PRODER. 

 

Por outro lado, e para além dos projetos referidos, em 2015, tiveram início os 

seguintes projetos: 

 Gabinete de Inserção Profissional (IEFP – Portaria nº140/2015, de 20 de maio); 

 Formação Vida Ativa – Acordo de Colaboração com o IEFP – Delegação 

Regional do Algarve. 

 

O tipo de atividade desenvolvida pela Odiana exige uma grande capacidade de 

tesouraria, uma vez que os organismos gestores dos programas de financiamento, 
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apenas reembolsam as entidades mediante apresentação de pedidos de pagamento 

de despesas efetivamente pagas. 

Considerando que a maioria dos projetos é reembolsada num horizonte temporal de 8 

meses a 1 ano, facilmente se percebe as dificuldades que se tem na coordenação 

entre prazos de pagamento e prazos de recebimento. 

A contabilidade da Odiana está organizada por centros de custos, de modo a obter-se 

um grande controlo sobre os custos gerados em cada projeto. 

 

Assim, os centros de custos da Odiana para 2015 foram os seguintes: 

 Administrativos; 

 Jornal do Baixo Guadiana; 

 GIP – Gabinete de Inserção Profissional; 

 POCTEP - Uaditurs; 

 POCTEP - TAG; 

 POCTEP - G+A; 

 Promoção e Valorização do Património Rural do Baixo Guadiana; 

 Unidade de Serviços Partilhados; 

 Protocolo UTL; 

 Protocolo Eurocidade do Guadiana; 

 Vida Ativa 

 

Como referido anteriormente, uma vez que a maioria da atividade da Odiana está 

assegurada pela participação em projetos financiados, tal situação exige uma grande 

capacidade de gestão e engenharia da sua tesouraria. 

O Balanço e a Demonstração de Resultados constituem os documentos mais 

importantes na análise da situação de qualquer instituição. Na análise da situação de 

uma instituição, é a eles que se recorre para identificar a verdadeira situação 

financeira da organização. No entanto, em associações sem fins lucrativos, a análise 

pelo resultado líquido do exercício não tem o mesmo significado das sociedades 

comerciais, devendo-se analisar a situação pela explicação das diversas contas do 

SNC, de forma a se averiguar a situação financeira. 
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Mantendo a linha que se tem seguido nos Relatórios de Contas dos últimos anos, a 

análise da situação financeira da Odiana está estruturada em duas partes: 

 

1. Análise das principais contas do Balancete Analítico, realçando os aspetos 

mais importantes para uma melhor compreensão de cada conta e da situação 

financeira. 

2. Análise síntese da situação financeira da Odiana, com algumas 

considerações à Demonstração de Resultados e ao Balanço e perspetivas para 

2016. 

 

 

AANNÁÁLLIISSEE  DDAASS  CCOONNTTAASS  DDOO  BBAALLAANNCCEETTEE  AANNAALLÍÍTTIICCOO  

 

Conta 11 – Caixa 

 

A Odiana possui um Fundo de Maneio, no valor de 750,00 € para fazer face às 

despesas correntes da Associação.  

A 31 de Dezembro de 2015, a conta registava um saldo devedor de 145,21 €. Este 

valor corresponde ao encerramento do Fundo de Maneio de 2015 a ser depositado em 

Janeiro de 2016. 

 

Conta 12 – Depósitos à Ordem 

A 31 de Dezembro de 2015 a Odiana registou um movimento de 467.968,07 € em 

entradas e um movimento de 432.082,14 € em saídas, registando-se um decréscimo 

face ao ano anterior de 36,69 % nas entradas, e 34,72 % nas saídas. 

A Odiana possuía, no final do ano, um saldo geral, contabilizando todas as contas 

bancárias, de 35.885,93 €. 

A 31 Dezembro de 2015, a Odiana detinha 14 contas bancárias (1 na Caixa de Crédito 

Agrícola e as restantes na Caixa Geral de Depósitos). A Odiana detém várias contas 

bancárias pelo facto de alguns dos programas exigirem às entidades a abertura de 
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contas específicas para cada projeto. Destas contas bancárias, 8 dizem respeito a 

contas específicas criadas para a retenção de valores referentes ao processo de 

recuperação de habitação degradada do Projeto “Mais Vida Mais Guadiana”, e 1 diz 

respeito à conta específica para a retenção de valores do processo de recuperação e 

reutilização da Escola das Furnazinhas. As verbas retidas nessas contas só poderão 

ser utilizadas caso seja acionada a garantia, ou seja, se forem verificadas deficiências 

estruturais nas obras efetuadas. No total, encontram-se retidos 7.512,17 € (7.249,62 € 

+ 262,55 €). 

Das restantes 5 contas, apenas a conta geral da Odiana (4560/630 da C.G.D.) e a 

conta do Jornal do Baixo Guadiana (5863/530 da C.G.D.) têm uma gestão própria 

capaz de fazer face aos custos desses projetos. 

No Jornal do Baixo Guadiana as cobranças são efetuadas através da sede da Odiana 

em Castro Marim. Todas as entradas relativas ao JBG são depositadas na respetiva 

conta bancária. 

A conta geral da Odiana (4560/630 da C.G.D.) tem a função de gerir as contas da 

Associação, servindo essencialmente para pagamento dos gastos gerais, despesas de 

pessoal e para o adiantamento de verbas para fazer face aos custos dos diversos 

projetos. 

 

Conta 21 – Clientes 

 

Esta conta registou um movimento de 25.243,67 €. À data de 31/12/2015, 

encontravam-se 3.052,77 € por receber. 

Este montante é relativo a clientes do Jornal do Baixo Guadiana, a maior parte das 

faturas em dívida referem-se a anos anteriores. 

 

Conta 22 – Fornecedores 

 

No ano de 2015, esta conta registou um movimento de 68.805,41 €. 

A 31 de Dezembro de 2015, esta conta revela um saldo credor de 11.297,07 €. 

No entanto, numa análise detalhada deste saldo, podemos organizá-lo da seguinte 

forma: 



 

 Relatório de Atividades e Contas 2015 

 

91  

 

Embora esta conta reflita um saldo em dívida para com fornecedores do valor acima 

referido, devemos ter em conta as seguintes situações: 

 O valor referente às retenções de garantia (5.799,54 €) diz respeito aos 

reforços de caução efetuados como garantias dos empreiteiros para as obras 

efetuadas no âmbito do Projeto Mais Vida Mais Guadiana e do Projeto de 

Recuperação e Reabilitação da Escola das Furnazinhas. Este valor só será 

devolvido aos empreiteiros no final do período das respetivas garantias; 

 Em relação às faturas dos serviços de limpeza, contabilidade, impressão do 

JBG, despesas gerais entre outras, as mesmas vão ser regularizadas no 

decorrer de 2016; 

 O saldo credor de 643,72 € do fornecedor Imosoudos, S.A., deve-se ao facto 

de ter sido efetuada uma transferência da conta 4560/630 (conta geral Odiana), 

para a conta 7199/650 (conta de caução da Escola das Furnazinhas), 

correspondente a 5% de retenção para o reforço de caução do Auto de 

Medição n.º 10. 

 

Em resumo, o facto de estes fornecedores aparecerem como credores deve-se em 

parte a questões contabilísticas, resultantes do fecho do ano de 2015. Embora uma 

parte tenha sido paga em 2015, a saída efetiva de banco ocorreu em 2016. 

Considerando que a Odiana possui nas suas contas bancárias 35.885,93 €, tendo por 

receber 3.052,77 € em 2016, além dos reembolsos que se encontram por receber dos 

programas que co-financiam os projetos executados, podemos afirmar que o 

pagamento aos fornecedores está assegurado pelas verbas disponíveis e por receber. 

 

Conta 23 - Pessoal 

FORNECEDOR DÍVIDA

Retenções de Garantia (Empreiteiros) 5.799,54 €

MEO S.A. 67,84 €

NovBaesuris - Empresa Municipal 676,50 €

FIG - Indústrias Gráficas, S.A. 2.515,38 €

Entidade Reguladora Comunicação Social 204,00 €

CTT Correios de Portugal, S.A. 775,09 €

F. Palma, Lda. 615,00 €

Imosoudos 643,72 €

SALDO 11.297,07 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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A 31 de Dezembro de 2015 os valores em dívida, no montante de 18.910,72€ referem-

se aos salários dos técnicos de Dezembro de 2015, às bolsas de estágio de Dezembro 

de 2015, às bolsas de formação de Dezembro de 2015, a regularizar no início de 

2016. 

 

Conta 24 – Estado e Outros Entes Públicos 

 

Embora a Odiana apareça como devedor ao estado em 7.425,86 €, o mesmo diz 

respeito às contribuições à Segurança Social e Retenções na Fonte de Trabalho 

Dependente e Independente, referentes a Dezembro de 2015, que deverão ser pagas 

até 20 de Janeiro de 2016. 

 

Conta 25 – Financiamentos Obtidos 

 

A Odiana possui uma conta caucionada na Caixa Geral de Depósitos. Em Janeiro de 

2007, esta conta tinha sido utilizada até ao limite de 34.915,85 €, para fazer face a 

algumas necessidades de tesouraria, dado o grande esforço financeiro a que a Odiana 

foi sujeita durante o ano de 2006. Apesar do esforço financeiro que se manteve em 

2007, a Odiana reembolsou parte do empréstimo (10.452,87 €), ficando 24.981,32 € 

por liquidar. Durante os últimos seis semestres liquidou-se 11.481,32 €, sendo o valor 

por liquidar a 31 de Dezembro de 2015, de 13.500,00€. 

 

Conta 27 – Outras Contas a Receber e a Pagar 

 

O saldo referente a esta conta deverá ser analisado da seguinte forma: 

  Conta 271 - Fornecedores de Investimentos 

 

Durante o ano de 2015, esta conta movimentou 1.466,43 €, com os seguintes 

fornecedores: 
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  Conta 272 – Devedores e Credores por acréscimos 

 

O saldo credor de 29.557,26 € da conta 272 é relativo à estimativa dos encargos com 

pessoal relativo aos subsídios de férias para 2016. 

 

  Conta 277 - Consultores, assessores e intermediários 

 

Durante o ano de 2015, esta conta movimentou 18.136,91 €, com os seguintes 

consultores, assessores e intermediários: 

 

 

  Conta 278 – Outros Devedores e Credores  

 

Esta conta tem um saldo devedor de 143.429,61 €. No entanto, numa análise 

detalhada deste saldo, podemos organizá-lo da seguinte forma: 

FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS CRÉDITO 

Visualforma - Informática 1.318,83 €

Algardata Sistemas Informáticos, S.A. 147,60 €

TOTAL 1.466,43 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015

CONSULTORES, ACESSORES INTERMEDIÁRIOS VALOR

Diversos - Protocolo UTL 17.840,13 €

Diversos - Formação Vida Ativa 296,78 €

TOTAL 18.136,91 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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Embora esta conta reflita um saldo devedor de Outros Devedores e Credores, no valor 

acima referido, devemos ter em conta as seguintes situações: 

 O saldo devedor de 52.760,00 € da Câmara Municipal de V.R.S.A. refere-se às 

quotas em atraso do ano de 2015, aos gastos do seguro e imposto de 

circulação de 2004 com a Unidade Móvel de Saúde, à comparticipação do 

protocolo GIP e do protocolo Fundação Real Madrid; 

 O saldo devedor de 2.875,88 € da Câmara Municipal de Castro Marim refere-

se à comparticipação do protocolo GIP; 

 O saldo devedor do IFDR (9.209,52 €) corresponde aos projetos POCTEP – 2.ª 

convocatória. O saldo é a diferença entre o co-financiamento total dos projetos 

deduzido do adiantamento e dos reembolsos já recebidos; 

 O saldo devedor da conta do IEFP – Centro Emprego VRSA (27.274,21 €) 
corresponde ao co-financiamento total dos contratos de estágio e dos três 
contratos dos Gabinetes de Inserção Profissional, deduzido dos adiantamentos 
e dos reembolsos já recebidos; 

 O saldo devedor da conta do IEFP – Direção Regional do Algarve (51.310,00 
€) corresponde ao co-financiamento total do acordo de colaboração para a 
formação no âmbito da Medida Vida Ativa, deduzido do adiantamento já 
recebido. 

 

Conta 28 – Diferimentos 

 

O saldo credor de 98.840,23 € da conta 28 – Diferimentos é relativo aos seguros do 

ramo automóvel que diferem do ano 2015 para o ano 2016 e aos rendimentos a 

reconhecer previstos para o ano de 2016, conforme quadro abaixo. 

OUTROS  DEVEDORES SALDO

CÂMARA MUNICIPAL DE V. R. S. A. 52.760,00 €

Quota de Junho a Dezembro de 2015 27.000,00 €

Seguro e Selo de 2004 (Unidade Móvel de Saúde) 654,46 €

Comparticipação Protocolo GIP 2015/2016 751,77 €

Comparticipação Protocolo Fundação Real Madrid 2014/2015 e 2015/2016 24.353,77 €

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM 2.875,88 €

Comparticipação Protocolo GIP 2015/2016 2.875,88 €

OUTROS 87.793,73 €

IFDR - Projetos POCTEP 2ª convocatória 9.209,52 €

IEFP - Centro Emprego VRSA - Contratos Estágios e GIP´s 27.274,21 €

IEFP - Direção Regional Algarve- Acordo Colaboração Medida Vida Ativa 51.310,00 €

SALDO DEVEDOR 143.429,61 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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Conta 41 – Investimentos Financeiros 

 

O saldo devedor de 57.368,69 € da conta 41 – Investimentos financeiros é relativo às 

participações que a ODIANA possui na empresa Municípia S.A. (24.939,89 €) desde 

1999, e da Associação Terras do Baixo Guadiana (32.428,80 €) desde 2000. 

 

Contas 43 e 438 – Ativos Fixos Tangíveis e Depreciações Acumuladas 

 

Os bens do ativo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição. 

No que diz respeito às depreciações, estas são efetuadas pelo método das quotas 

constantes e às taxas máximas legalmente fixadas no Decreto – Regulamentar n.º 

2/90 de 12 de Janeiro, para os bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de 

Dezembro de 2009 e as previstas no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 Setembro, 

para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010. 

De 2014 para 2015, aumentaram os Ativos Fixos Tangíveis em 1.318,83 € (0,30%), 

passando para um total de 438.196,68 €, sendo que o ativo líquido diminuiu de 

42.721,06 € em 2014, para 15.563,22 € em 2015, o que corresponde a um decréscimo 

de 63,57 %. 

O aumento do ativo fixo tangível deve-se à aquisição de computadores para os 

Gabinetes de Inserção Profissional. 

Além disso, é de realçar que uma parte do imobilizado encontra-se na posse de 

terceiros, como são os exemplos da Unidade Móvel de Saúde (cedida mediante 

protocolo às Câmaras Municipais de Castro Marim e Vila Real de Santo António), os 

42 computadores adquiridos através da ação de TIC’s do Projeto Mais Vida Mais 

Guadiana, também cedidos aos alunos premiados pelas escolas do Baixo Guadiana, 

DIFERIMENTOS SALDO

GASTOS A RECONHECER 689,25 €

Seguros 689,25 €

RENDIMENTOS A RECONHECER 99.529,48 €

Medida Vida Ativa (IEFP) 69.064,64 €

Contratos Gabinetes Inserção Profissional (IEFP) 22.689,09 €

Comparticipação Protocolo Fundação Real Madrid 2016 7.775,75 €

SALDO CREDOR 98.840,23 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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das estações de autocaravanismo cedidas aos 3 Municípios e da carrinha Peugeot no 

âmbito do Projeto Tursos 2, cedida à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. 

 

Conta 44 – Ativos Intangíveis 

Esta conta apresenta um saldo devedor de 53.693,25 €, correspondentes à 

aquisição do título do Jornal do Baixo Guadiana à Associação ALCANCE em 

2007 (4.132,23 €), a programas de computador (20.111,23 €) e ao investimento 

realizado no âmbito do projeto PRODER - Promoção e Valorização do 

Património Rural do Baixo Guadiana, nomeadamente na realização do Roteiro 

Turístico do Baixo Guadiana e também o Website do Baixo Guadiana 

(29.449,79 €). 

O ativo líquido é de 13.948,84 €. 

 

Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Em 2015, os custos em Fornecimentos e Serviços Externos foram de 56.562,92 €, 

verificando-se um decréscimo de 22,85 %, face ao ano anterior. 

Das diversas subcontas, há a realçar algumas situações conforme tabela abaixo: 

 

62 Fornecimentos e Serviços 

Externos 

Valores de 

2014 

Valores de 

2015 

Variação 

(%) 

Serviços Especializados 39.086,92 € 26.324,81 € -32,65% 

Publicidade e Propaganda 168,51 € 52,89 € -68,61% 

Honorários 20.461,53 € 18.285,86 € -10,63% 

Combustíveis 1.727,80 € 1.024,19 € -40,72% 

Deslocações e Estadas 1.225,18 € 1.951,29 € 59,27% 

Comunicações 9.836,23 € 7.712,78 € -21,59% 

Seguros 1.963,32 € 1.772,56 € -9,72% 
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Outros Serviços 15.702,06 € 14.648,97 € -6,71% 

 

O decréscimo verificado nas despesas de Fornecimentos e Serviços Externos deve-se 

ao facto do número de projetos em execução ser inferior ao ano anterior e também 

pelo facto da maior parte da execução dos referidos projetos ter ocorrido nos anos 

anteriores. 

 

Conta 63 – Gastos com o Pessoal 

 

De 2014 para 2015, verificou-se um aumento dos custos com Pessoal, tendo havido 

uma variação de 278.766,35 €, para 304.693,90 € (+ 9,30 %) 

Esta rubrica deve ser analisada da seguinte forma: 

 

Para uma análise detalhada desta rubrica devemos ter em consideração diversas 

situações: 

Em 2015 estiveram ao serviço da Odiana 18 técnicos. De realçar que 4 técnicos 

estavam a celebrar um contrato de estágio, 2 técnicos foram contratados para os 

Gabinetes de Inserção Profissional, 1 técnico que se encontrava em licença sem 

vencimento retomou a sua atividade na Odiana e ainda em Junho de 2015 1 técnico 

terminou o seu contrato por motivos de aposentação. 

 

Conta 68 – Outros Gastos e Perdas  

 

GASTOS COM O PESSOAL VALOR

Área Administrativa - Vencimentos 182.475,97 €

Área Administrativa - Subsídio de Alimentação 14.248,99 €

Área Administrativa - Subsídio de Férias 11.129,21 €

Área Administrativa - Subsídio de Natal 15.574,51 €

Área Administrativa - Bolsa de Estudo 24.029,88 €

Encargos sobre Remunerações 52.460,94 €

Formação 300,00 €

Seguros de Acidentes de Trabalho 3.004,20 €

Medicina e Segurança no Trabalho 1.470,20 €

TOTAL 304.693,90 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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Em 2015 esta rubrica registou um saldo devedor de 22.102,41 €, sendo que 643,20 € 

correspondem a impostos de selo de operações bancárias e impostos de transportes; 

19.661,12 € às correções relativas a períodos anteriores; 1.080,00 € às quotizações 

(Associação Turismo do Algarve) e 718,09 € respeita a outras despesas.  

Conta 69 – Gastos e Perdas de Financiamento 

 

No ano de 2015 os juros com a conta caucionada tiveram um custo de 2.437,72 €. Por 

outro lado, os custos com comissões sobre transferências bancárias totalizaram 

775,49 €. 

 

Contas 71 – Vendas; 72 – Prestações de Serviços; 75 – Subsídios à 

Exploração e 78 – Outros Rendimentos e Ganhos 

 

Em 2015 estas contas tiveram na totalidade um saldo credor de 291.433,78 €, que se 

divide da seguinte forma: 
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SSÍÍNNTTEESSEE  DDAA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  DDAA  OODDIIAANNAA  

 

O ano de 2015 foi marcado pela continuidade da boa gestão dos recursos físicos e 

financeiros da Associação, pois apesar de a economia nacional começar a dar os seus 

sinais de recuperação, não descurámos a responsabilidade e exigência de gerir os 

meios financeiros numa entidade sem fins lucrativos, como é o caso da Odiana. No 

decorrer do ano deu-se seguimento às ações previstas nos projetos com candidatura 

aprovada, nomeadamente no programa POCTEP (2007-2013), em que a Odiana 

desempenha a função de chefe de fila e também no programa PRODER. Por outro 

lado, deu-se início aos contratos para o funcionamento dos Gabinetes de Inserção 

Profissional e à Formação no âmbito da Medida Vida Ativa em colaboração com o 

IEFP. 

SUBSÍDIOS Á EXPLORAÇÃO (PROJETO / RUBRICA) 109.737,89 €

IEFP - CENTRO EMPREGO V.R.S.A. 41.205,27 €

Contratos Estágios - Comparticipação de 2015 23.293,33 €

Contratos Estímulo - Comparticipação de 2015 1.705,49 €

Contratos Gabinete Inserção Profissional - Comparticipação de 2015 16.206,45 €

IEFP - DELEGAÇÃO REGIONAL ALGARVE 4.235,36 €

Medida Vida Ativa - Comparticipação de 2015 4.235,36 €

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM 9.826,63 €

Comparticipação Protocolo Gabinete Inserção Profissional 9.826,63 €

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM 30.140,84 €

Comparticipação protocolo UTL 20.802,90 €

Comparticipação protocolo Eurocidade Guadiana 5.720,00 €

Comparticipação Protocolo Bibliomóvel 742,06 €

Comparticipação Protocolo Gabinete Inserção Profissional 2.875,88 €

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL S. ANTÓNIO 24.329,79 €

Comparticipação Protocolo Fundação Real Madrid 18.578,02 €

Comparticipação Protocolo Gabinete Inserção Profissional 5.751,77 €

VENDAS 3.780,87 €

Jornal do Baixo Guadiana (Assinaturas, Editais e Publicidade) 3.780,87 €

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 153.409,50 €

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM 54.000,00 €

Quotas 2015 48.000,00 €

Quota extraordinária (referente a 2013) 6.000,00 €

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM 48.000,00 €

Quotas 2015 48.000,00 €

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 48.000,00 €

Quotas 2015 48.000,00 €

OUTROS 3.409,50 €

Prestação serviços ATBG, Gabiverde e Fundação da Juventude 3.409,50 €

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 24.505,52 €

Imputação de Subsídios para Investimento 24.505,31 €

Outros 0,21 €

TOTAL 291.433,78 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015
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Em termos financeiros o Resultado Líquido passou 12.303,60 € negativos em 

2014, para 135.804,25 € negativos em 2015. Este resultado líquido negativo 

tem de ser analisado tendo em consideração a fase de encerramento de 

projetos em que a Odiana se encontra há dois anos, levando a que se 

atravesse uma fase de transição, em que por um lado encerrou-se os projetos 

em curso o que significa uma acentuada diminuição de entradas de verbas e 

por outro lado a preparação de uma série de novas candidaturas integradas no 

novo quadro comunitário, sendo que o processo de avaliação de candidaturas 

e aprovação das mesmas pode levar um ano ou mais. 

De salientar que a Odiana executou muitas atividades integradas nos seus projetos, 

que não têm enquadramento orçamental, pelo que todos os gastos são assumidos 

pela Associação, sendo muitas das atividades associadas ao facto de sermos chefes 

de fila e também considerando as várias prorrogações que se têm verificado na 

maioria dos projetos. Paralelamente a preparação de novas candidaturas implica 

alguns gastos para a Associação, que neste momento não tem cabimentação 

orçamental nos projetos, após a decisão favorável das candidaturas é que poderá ser 

possível imputar tais gastos.  

Durante o ano de 2014 deu-se início a um novo projeto, no entanto a sua 

execução física e financeira incidirá maioritariamente no ano de 2015.  

Projetos USP: 1- não executado; 1- não aprovado. 

Perante esta situação, concluímos que o Resultado Líquido apresentado é 

compreensível, estimando-se que este cenário seja ultrapassado no ano de 

2016, com o início de novos projetos. 

Da análise comparativa ao balanço de 2014 para 2015 destaca-se o aumento 

dos diferimentos - rendimentos a reconhecer, relativos maioritariamente aos 

financiamentos aprovados pelo IEFP para o funcionamento dos Gabinetes de 

Inserção Profissional e Medida Vida Ativa; e a diminuição do ativo não corrente, 

uma vez que não foram realizados investimentos de elevado valor dada a fase 

de conclusão dos projetos em curso. 

Quanto à Demonstração de Resultados verificou-se que em 2015 houve uma 

redução tanto dos rendimentos e ganhos como dos gastos e perdas, justificado 

pela fase de transição acima explicada. 
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Em resumo, podemos afirmar que a situação financeira da Associação, apesar de 

algumas dificuldades por que foi obrigada a passar em 2015, está controlada, sendo 

de realçar os Pedidos de Reembolsos já solicitados e previstos serem recebidos em 

2016, conforme quadro que se apresenta: 

 

 

 

Análise Rácios Financeiros 

Embora estes sejam prática comum na avaliação das empresas, dado a natureza da 

Odiana, não nos iremos debruçar sobre eles por não apresentarem informação 

relevante. 

 

PROJETO REEMBOLSOS

Rsaarta - Último Reembolso 3.876,08 €

Tursos 2 - Último Reembolso 10.251,67 €

Uaditurs - 5.º Reembolso 1.499,99 €

TAG - 6.º e 7.º Reembolsos 5.258,12 €

G+A - 4.º Reembolso 645,70 €

IEFP - Reembolsos contratos estágio 3.936,89 €

TOTAL 25.468,45 €

RELATÓRIO DE CONTAS 2015



Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana NIF: 504408755
Balanço (Micro Entidades)

Assinaturas : Gerência / Administração _________________________ T.O.C. ______________________

2015 2014

139 398.32
14 073.45

- 135 804.25

87 549.10

13 500.00

14 966.43

11 297.07
8 710.60

99 529.48
49 315.58

168 852.73
183 819.16
271 368.26

42 721.06
23 765.43
57 368.69

123 855.18

17 271.35
185.42
577.76

142 198.10
77 508.50

237 741.13

361 596.31

69 881.58

151 701.92
38 578.76

-12 303.60

247 858.66

17 500.00

17 500.00

23 401.62
9 142.10

11 532.52
52 161.41

96 237.65
113 737.65
361 596.31

15 563.22
13 948.84
57 368.69

86 880.75

3 052.77
1 284.74

689.25
143 429.61

36 031.14
184 487.51

271 368.26

69 881.58

1 466.43

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: F. PALMA - Contabilidade e Gestão, Lda.



Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana

Exercicio: 2015 BALANCETE DE REFLEXÕES
Regularizações

Conta Designação Débito Mês Crédito Mês
Débito
Acumulado

Crédito
Acumulado

Saldo Devedor Saldo Credor

504408755

622114 TRAB. ESPECIALIZ.- M.N. -TX NORMAL 0.00 0.00 1,118.00 0.00 1,118.00 0.00

9010622114 JBG-TRAB. ESPECIALIZ.- M.N. -TX NOR 0.00 0.00 1,118.00 0.00 1,118.00 0.00

0.00 0.00 1,118.00 0.00 1,118.00 0.00Totais

622115 TRAB. ESPECIALIZ.- M.N. - S/D.DED 0.00 0.00 6,378.21 0.00 6,378.21 0.00

9099622115 ADMIN-TRAB. ESPECIALIZ.- M.N. -S/D 0.00 0.00 5,398.90 0.00 5,398.90 0.00

9035622115 UNIDADE SERVIÇOS PARTILHADOS-TRAB. 0.00 0.00 979.31 0.00 979.31 0.00

0.00 0.00 6,378.21 0.00 6,378.21 0.00Totais

622215 PUBLICID. E PROPAG. - M.N.- S/D.DED 0.00 0.00 52.89 0.00 52.89 0.00

9099622215 ADMIN-PUBLICID. E PROPAG. - M.N.-S/ 0.00 0.00 52.89 0.00 52.89 0.00

0.00 0.00 52.89 0.00 52.89 0.00Totais

622411 HONORÁRIOS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 11,179.80 0.00 11,179.80 0.00

9099622411 ADMIN-HONORÁRIOS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 3,547.80 0.00 3,547.80 0.00

9036622411 PROTOCOLO UTL-HONORÁRIOS - M.N. - I 0.00 0.00 7,632.00 0.00 7,632.00 0.00

0.00 0.00 11,179.80 0.00 11,179.80 0.00Totais

622415 HONORARIOS - C/IVA N/DED 0.00 0.00 7,106.06 0.00 7,106.06 0.00

9099622415 ADMIN-HONORARIOS - C/IVA N/DED 0.00 0.00 5,722.31 0.00 5,722.31 0.00

9036622415 PROTOCOLO UTL-HONORARIOS - C/IVA N/ 0.00 0.00 1,383.75 0.00 1,383.75 0.00

0.00 0.00 7,106.06 0.00 7,106.06 0.00Totais

622615 CONSERV. REPAR. M.N.S/D.DED(ARTº21) 0.00 0.00 489.85 0.00 489.85 0.00

9099622615 ADMIN-CONSERV. REPAR. M.N.S/D.DED(A 0.00 0.00 489.85 0.00 489.85 0.00

0.00 0.00 489.85 0.00 489.85 0.00Totais

623314 MATERIAL DE ESCR. -M.N.- TX.NORMAL 0.00 0.00 105.37 0.00 105.37 0.00

9010623314 JBG-MATERIAL DE ESCR. -M.N.- TX.NOR 0.00 0.00 105.37 0.00 105.37 0.00

0.00 0.00 105.37 0.00 105.37 0.00Totais

623315 MATERIAL DE ESCRITORIO C/IVA N/DED 0.00 0.00 500.95 0.00 500.95 0.00

9099623315 ADMIN-MATERIAL DE ESCRITORIO C/IVA 0.00 0.00 81.23 0.00 81.23 0.00

9036623315 PROTOCOLO UTL-MATERIAL DE ESCRITORI 0.00 0.00 14.55 0.00 14.55 0.00

9038623315 GIP CASTRO MARIM-MATERIAL DE ESCRIT 0.00 0.00 47.54 0.00 47.54 0.00

9039623315 GIP ALCOUTIM-MATERIAL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 47.54 0.00 47.54 0.00

9040623315 GIP VRSA-MATERIAL DE ESCRITORIO C/I 0.00 0.00 95.07 0.00 95.07 0.00

9041623315 VIDA ACTIVA-MATERIAL DE ESCRITORIO 0.00 0.00 215.02 0.00 215.02 0.00

0.00 0.00 500.95 0.00 500.95 0.00Totais

Página 1Licenciado a: F. PALMA - Contabilidade e Gestão, Lda.



Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana

Exercicio: 2015 BALANCETE DE REFLEXÕES
Regularizações

Conta Designação Débito Mês Crédito Mês
Débito
Acumulado

Crédito
Acumulado

Saldo Devedor Saldo Credor

504408755

624115 ELECTRICIDADE - M.N. - S/ DIR. DED 0.00 0.00 169.89 0.00 169.89 0.00

9099624115 ADMIN-ELECTRICIDADE - M.N. - S/DR. 0.00 0.00 169.89 0.00 169.89 0.00

0.00 0.00 169.89 0.00 169.89 0.00Totais

624215 GASOLINA-M.N.- S/DR.DED.(A21) 0.00 0.00 50.01 0.00 50.01 0.00

9010624215 JBG-GASOLINA-M.N.- S/DR.DED.(A21) 0.00 0.00 50.01 0.00 50.01 0.00

0.00 0.00 50.01 0.00 50.01 0.00Totais

624224 GASOLEO- M.N.- REG.ESP.GASOL. 0.00 0.00 803.30 0.00 803.30 0.00

9010624224 JBG-GASOLEO- M.N.- REG.ESP.GASOL. 0.00 0.00 803.30 0.00 803.30 0.00

0.00 0.00 803.30 0.00 803.30 0.00Totais

624225 GASOLEO-M.N.- S/DR.DED.(A21) 0.00 0.00 150.88 0.00 150.88 0.00

9099624225 ADMIN-GASOLEO-M.N.- S/DR.DED.(A21) 0.00 0.00 99.88 0.00 99.88 0.00

9029624225 POCTEP - TAG-GASOLEO-M.N.- S/DR.DED 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00

9031624225 POCTEP - G+A-GASOLEO-M.N.- S/DR.DED 0.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00

0.00 0.00 150.88 0.00 150.88 0.00Totais

624229 GASOLEO-M.N. - FORA AMBITO 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00

9010624229 JBG-GASOLEO-M.N. - FORA AMBITO 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00

0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00Totais

624315 ÁGUA - M.N. - S/D.DEDUÇÃ 0.00 0.00 205.18 0.00 205.18 0.00

9099624315 ADMIN-ÁGUA - M.N. - S/DR.DED. 0.00 0.00 179.13 0.00 179.13 0.00

9038624315 GIP CASTRO MARIM-ÁGUA - M.N. - S/D. 0.00 0.00 6.51 0.00 6.51 0.00

9039624315 GIP ALCOUTIM-ÁGUA - M.N. - S/D.DEDU 0.00 0.00 6.51 0.00 6.51 0.00

9040624315 GIP VRSA-ÁGUA - M.N. - S/D.DEDUÇÃ 0.00 0.00 13.03 0.00 13.03 0.00

0.00 0.00 205.18 0.00 205.18 0.00Totais

624811 OUTROS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 289.67 0.00 289.67 0.00

9099624811 ADMIN-OUTROS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 272.41 0.00 272.41 0.00

9038624811 GIP CASTRO MARIM-OUTROS - M.N. - IS 0.00 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00

9039624811 GIP ALCOUTIM-OUTROS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 4.32 0.00 4.32 0.00

9040624811 GIP VRSA-OUTROS - M.N. - ISENTO 0.00 0.00 8.62 0.00 8.62 0.00

0.00 0.00 289.67 0.00 289.67 0.00Totais

625115 DESLOC. E ESTADAS - M.N.-S/D.DEDUÇÃ 0.00 0.00 1,138.45 0.00 1,138.45 0.00

9099625115 ADMIN-DESLOC. E ESTADAS - M.N.-S/D. 0.00 0.00 805.60 0.00 805.60 0.00

9031625115 POCTEP - G+A-DESLOC. E ESTADAS - M. 0.00 0.00 332.10 0.00 332.10 0.00

Página 2Licenciado a: F. PALMA - Contabilidade e Gestão, Lda.



Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana

Exercicio: 2015 BALANCETE DE REFLEXÕES
Regularizações

Conta Designação Débito Mês Crédito Mês
Débito
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9041625115 VIDA ACTIVA-DESLOC. E ESTADAS - M.N 0.00 0.00 0.75 0.00 0.75 0.00

0.00 0.00 1,138.45 0.00 1,138.45 0.00Totais

625125 DESLOC. E ESTADAS -M.I.- S/D. DEDUÇ 0.00 0.00 812.84 0.00 812.84 0.00

9099625125 ADMIN-DESLOC. E ESTADAS -M.I.- S/D. 0.00 0.00 812.84 0.00 812.84 0.00

0.00 0.00 812.84 0.00 812.84 0.00Totais

626111 RENDAS E ALUGUERES - ISENTO 0.00 0.00 26.69 0.00 26.69 0.00

9099626111 ADMIN-RENDAS E ALUGUERES - ISENTO 0.00 0.00 26.69 0.00 26.69 0.00

0.00 0.00 26.69 0.00 26.69 0.00Totais

626211 COMUNICAÇÃO - M.N.- ISENTO 0.00 0.00 4,913.05 8.94 4,904.11 0.00

9099626211 ADMIN-COMUNICAÇÃO - M.N.- ISENTO 0.00 0.00 4,696.05 8.94 4,687.11 0.00

9010626211 JBG-COMUNICAÇÃO - M.N.- ISENTO 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00

9014626211 PIDETRANS-COMUNICAÇÃO - M.N.- ISENT 0.00 0.00 8.55 0.00 8.55 0.00

9028626211 POCTEP - VADITURS-COMUNICAÇÃO - M.N 0.00 0.00 40.85 0.00 40.85 0.00

9029626211 POCTEP - TAG-COMUNICAÇÃO - M.N.- IS 0.00 0.00 84.70 0.00 84.70 0.00

9035626211 UNIDADE SERVIÇOS PARTILHADOS-COMUNI 0.00 0.00 2.90 0.00 2.90 0.00

0.00 0.00 4,913.05 8.94 4,904.11 0.00Totais

626214 COMUNICAÇÃO - M.N.- TX NORMAL 0.00 0.00 911.13 0.00 911.13 0.00

9010626214 JBG-COMUNICAÇÃO - M.N.- TX NORMAL 0.00 0.00 911.13 0.00 911.13 0.00

0.00 0.00 911.13 0.00 911.13 0.00Totais

626215 COMUNICAÇÃO - M.N. C/ IVA N/DED 0.00 0.00 1,941.43 43.89 1,897.54 0.00

9099626215 ADMIN-COMUNICAÇÃO - M.N. C/ IVA N/D 0.00 0.00 1,539.41 43.89 1,495.52 0.00

9038626215 GIP CASTRO MARIM-COMUNICAÇÃO - M.N. 0.00 0.00 100.51 0.00 100.51 0.00

9039626215 GIP ALCOUTIM-COMUNICAÇÃO - M.N. C/ 0.00 0.00 100.51 0.00 100.51 0.00

9040626215 GIP VRSA-COMUNICAÇÃO - M.N. C/ IVA 0.00 0.00 201.00 0.00 201.00 0.00

0.00 0.00 1,941.43 43.89 1,897.54 0.00Totais

62631 SEGUROS- RAMO AUTOMÓVEL 0.00 0.00 1,591.05 40.16 1,550.89 0.00

909962631 ADMIN-SEGUROS- RAMO AUTOMÓVEL 0.00 0.00 1,591.05 40.16 1,550.89 0.00

0.00 0.00 1,591.05 40.16 1,550.89 0.00Totais

62639 OUTROS SEGUROS 0.00 0.00 221.67 0.00 221.67 0.00

903662639 PROTOCOLO UTL-OUTROS SEGUROS 0.00 0.00 221.67 0.00 221.67 0.00

0.00 0.00 221.67 0.00 221.67 0.00Totais

626714 LIMPEZA HIG. CONF.- M.N. -TX NORMAL 0.00 0.00 513.77 0.00 513.77 0.00
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9010626714 JBG-LIMPEZA HIG. CONF.- M.N. -TX NO 0.00 0.00 513.77 0.00 513.77 0.00

0.00 0.00 513.77 0.00 513.77 0.00Totais

626715 LIMPEZA HIG. CONF.- M.N. - S/D.DEDU 0.00 0.00 1,316.80 0.00 1,316.80 0.00

9099626715 ADMIN-LIMPEZA HIG. CONF.- M.N. -S/D 0.00 0.00 1,183.89 0.00 1,183.89 0.00

9031626715 POCTEP - G+A-LIMPEZA HIG. CONF.- M. 0.00 0.00 94.99 0.00 94.99 0.00

9041626715 VIDA ACTIVA-LIMPEZA HIG. CONF.- M.N 0.00 0.00 37.92 0.00 37.92 0.00

0.00 0.00 1,316.80 0.00 1,316.80 0.00Totais

626811 OUTROS SERVIÇOS-M.N.-ISENTO 0.00 0.00 1,938.50 0.00 1,938.50 0.00

9099626811 ADMIN-OUTROS SERVIÇOS-M.N.-ISENTO 0.00 0.00 594.00 0.00 594.00 0.00

9036626811 PROTOCOLO UTL-OUTROS 0.00 0.00 1,344.50 0.00 1,344.50 0.00

0.00 0.00 1,938.50 0.00 1,938.50 0.00Totais

626812 OUTROS SERVIÇOS-M.N.TX.REDUZIDA 0.00 0.00 10,283.00 0.00 10,283.00 0.00

9010626812 JBG-OUTROS SERVIÇOS-M.N.TX.REDUZIDA 0.00 0.00 10,283.00 0.00 10,283.00 0.00

0.00 0.00 10,283.00 0.00 10,283.00 0.00Totais

626814 OUTROS SERVIÇOS-M.N. TX NORMAL 0.00 0.00 73.00 0.00 73.00 0.00

9010626814 JBG-OUTROS SERVIÇOS-M.N. TX NORMAL 0.00 0.00 73.00 0.00 73.00 0.00

0.00 0.00 73.00 0.00 73.00 0.00Totais

626815 OUTROS SERVIÇOS-M.N. - S/D.DEDUÇ 0.00 0.00 2,264.47 0.00 2,264.47 0.00

9099626815 ADMIN-OUTROS SERVIÇOS-M.N. - S/D.DE 0.00 0.00 1,408.72 0.00 1,408.72 0.00

9029626815 POCTEP - TAG-OUTROS SERVIÇOS-M.N. - 0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 0.00

9031626815 POCTEP - G+A-OUTROS SERVIÇOS-M.N. - 0.00 0.00 254.31 0.00 254.31 0.00

9036626815 PROTOCOLO UTL-OUTROS SERVIÇOS-M.N. 0.00 0.00 600.19 0.00 600.19 0.00

0.00 0.00 2,264.47 0.00 2,264.47 0.00Totais

626829 OUTROS SERVICOS-M.I. F.AMBITO 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00

9036626829 PROTOCOLO UTL-OUTROS SERVICOS-M.I. 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00

0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00Totais

6321100 ÁREA ADMINIST. - VENCIMENTOS 11,566.88 15,076.62 193,360.39 15,076.62 178,283.77 0.00

90996321100 ADMIN-ÁREA ADMINIST. - VENCIMENTOS 11,566.88 15,076.62 193,360.39 15,076.62 178,283.77 0.00

11,566.88 15,076.62 193,360.39 15,076.62 178,283.77 0.00Totais

6321101 ÁREA ADMINIST. - SUBS. ALIMENTAÇÃO 1,033.34 1,409.10 11,857.79 1,409.10 10,448.69 0.00

90996321101 ADMIN-ÁREA ADMINIST. - SUBS. ALIME 1,033.34 1,409.10 11,857.79 1,409.10 10,448.69 0.00

1,033.34 1,409.10 11,857.79 1,409.10 10,448.69 0.00Totais

6321102 ÁREA ADMINST. - SUBS. DE FERIAS 11,566.88 15,076.62 26,205.83 15,076.62 11,129.21 0.00
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90996321102 ADMIN-ÁREA ADMINST. - SUBS. DE FERI 11,566.88 15,076.62 26,205.83 15,076.62 11,129.21 0.00

11,566.88 15,076.62 26,205.83 15,076.62 11,129.21 0.00Totais

6321103 ÁREA ADMINIST. - SUBS DE NATAL 0.00 0.00 15,225.16 0.00 15,225.16 0.00

90996321103 ADMIN-ÁREA ADMINIST. - SUBS DE NATA 0.00 0.00 15,225.16 0.00 15,225.16 0.00

0.00 0.00 15,225.16 0.00 15,225.16 0.00Totais

6322100 ÁREA DE PRODUÇÃO - VENCIMENTO 0.00 0.00 4,192.20 0.00 4,192.20 0.00

90996322100 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - VENCIMENTO 0.00 0.00 4,192.20 0.00 4,192.20 0.00

0.00 0.00 4,192.20 0.00 4,192.20 0.00Totais

6322101 ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS.ALIMENTAÇÃO 0.00 0.00 3,800.30 0.00 3,800.30 0.00

90996322101 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS.ALIME 0.00 0.00 3,800.30 0.00 3,800.30 0.00

0.00 0.00 3,800.30 0.00 3,800.30 0.00Totais

6322103 ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS. NATAL 0.00 0.00 349.35 0.00 349.35 0.00

90996322103 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS. NATA 0.00 0.00 349.35 0.00 349.35 0.00

0.00 0.00 349.35 0.00 349.35 0.00Totais

6322106 ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS. 0.00 0.00 12.48 0.00 12.48 0.00

90996322106 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS. TRAN 0.00 0.00 12.48 0.00 12.48 0.00

0.00 0.00 12.48 0.00 12.48 0.00Totais

6322108 ÁREA DE PRODUÇÃO - BOLSA DE ESTUDO 0.00 0.00 23,817.90 0.00 23,817.90 0.00

90996322108 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - BOLSA DE E 0.00 0.00 23,817.90 0.00 23,817.90 0.00

0.00 0.00 23,817.90 0.00 23,817.90 0.00Totais

6322117 ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS.DESLOCAÇÃO 0.00 0.00 36.90 0.00 36.90 0.00

90996322117 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - SUBS.DESLO 0.00 0.00 36.90 0.00 36.90 0.00

0.00 0.00 36.90 0.00 36.90 0.00Totais

6322118 ÁREA DE PRODUÇÃO - BOLSA FORMAÇÃO 0.00 0.00 162.60 0.00 162.60 0.00

90996322118 ADMIN-ÁREA DE PRODUÇÃO - BOLSA FORM 0.00 0.00 162.60 0.00 162.60 0.00

0.00 0.00 162.60 0.00 162.60 0.00Totais

63521 CONTRIB. S. SOC. PESSOAL - AREA ADM 5,390.16 6,452.78 52,589.61 6,452.78 46,136.83 0.00

909963521 ADMIN-CONTRIB. S. SOC. PESSOAL - AR 5,390.16 6,452.78 52,589.61 6,452.78 46,136.83 0.00

5,390.16 6,452.78 52,589.61 6,452.78 46,136.83 0.00Totais

63522 CONTRIB. S. SOC. PESSOAL-AREA PRODU 0.00 0.00 6,324.11 0.00 6,324.11 0.00

909963522 ADMIN-CONTRIB. S. SOC. PESSOAL-AREA 0.00 0.00 6,324.11 0.00 6,324.11 0.00
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0.00 0.00 6,324.11 0.00 6,324.11 0.00Totais

63622 SEG. ACID. TRAB. PESSOAL-AREA PRODU 0.00 0.00 3,125.08 120.88 3,004.20 0.00

909963622 ADMIN-SEG. ACID. TRAB. PESSOAL-AREA 0.00 0.00 3,004.47 120.88 2,883.59 0.00

909963623 0.00 0.00 120.61 0.00 120.61 0.00

0.00 0.00 3,125.08 120.88 3,004.20 0.00Totais

63811 FORMAÇÃO 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00

909963811 ADMIN-FORMAÇÃO 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00

0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00Totais

63821 MEDICIINA NO TRABALHO -ISENTO 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00

909963821 ADMIN-MEDICIINA NO TRABALHO -ISENTO 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00

0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00Totais

63825 MEDICIINA NO TRABALHO - S/D 0.00 0.00 910.20 0.00 910.20 0.00

909963825 ADMIN-MEDICIINA NO TRABALHO - 0.00 0.00 910.20 0.00 910.20 0.00

0.00 0.00 910.20 0.00 910.20 0.00Totais

6423 EQUIPAMENTO BÁSICO 216.09 0.00 216.09 0.00 216.09 0.00

90356423 UNIDADE SERVIÇOS PARTILHADOS-EQUIPA 63.63 0.00 63.63 0.00 63.63 0.00

90416423 VIDA ACTIVA-EQUIPAMENTO BÁSICO 152.46 0.00 152.46 0.00 152.46 0.00

216.09 0.00 216.09 0.00 216.09 0.00Totais

64241 EQUIP. TRANSP.-VEIC.LIG.MERCADORIAS 15,990.00 0.00 15,990.00 0.00 15,990.00 0.00

902264241 PRODER - BIBLIOMOVEL-EQUIPAMENTO DE 15,990.00 0.00 15,990.00 0.00 15,990.00 0.00

15,990.00 0.00 15,990.00 0.00 15,990.00 0.00Totais

6425 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 439.61 0.00 439.61 0.00 439.61 0.00

90386425 GIP CASTRO MARIM-EQUIPAMENTO ADMINI 109.91 0.00 109.91 0.00 109.91 0.00

90396425 GIP ALCOUTIM-EQUIPAMENTO ADMINISTRA 109.90 0.00 109.90 0.00 109.90 0.00

90406425 GIP VRSA-EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 219.80 0.00 219.80 0.00 219.80 0.00

439.61 0.00 439.61 0.00 439.61 0.00Totais

6427 OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS 11,830.97 0.00 11,830.97 0.00 11,830.97 0.00

90016427 CLDS - CONTRATO LOCAL DESENV.SOCIAL 468.20 0.00 468.20 0.00 468.20 0.00

90206427 IBERTUR-OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS 1,040.04 0.00 1,040.04 0.00 1,040.04 0.00

90226427 PRODER - BIBLIOMOVEL-OUTROS ACTIVOS 773.73 0.00 773.73 0.00 773.73 0.00

90236427 PRODER - JBG + PROJECÇAO-OUTROS 34.73 0.00 34.73 0.00 34.73 0.00

90346427 PROM. VAL. PATRIMONIO R.B.GUADIANA- 9,290.60 0.00 9,290.60 0.00 9,290.60 0.00
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90416427 VIDA ACTIVA-OUTROS ACTIVOS TANGIVEI 223.67 0.00 223.67 0.00 223.67 0.00

11,830.97 0.00 11,830.97 0.00 11,830.97 0.00Totais

6435 ROTEIRO TURISTICO DO BAIXO GUADIANA 4,359.20 0.00 4,359.20 0.00 4,359.20 0.00

6436 WEBSITE DO BAIXO GUADIANA 5,457.39 0.00 5,457.39 0.00 5,457.39 0.00

90346436 PROM. VAL. PATRIMONIO R.B.GUADIANA- 5,457.39 0.00 5,457.39 0.00 5,457.39 0.00

5,457.39 0.00 5,457.39 0.00 5,457.39 0.00Totais

681231 IMPOSTO DE SELO - OP. BANCÁRIAS 0.00 0.00 159.04 0.00 159.04 0.00

9099681231 ADMIN-IMPOSTO DE SELO - OP. BANCÁRI 0.00 0.00 159.04 0.00 159.04 0.00

0.00 0.00 159.04 0.00 159.04 0.00Totais

681241 IMPOSTO S/ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0.00 0.00 481.73 0.00 481.73 0.00

9099681241 ADMIN-IMPOSTO S/ TRANSPORTES RODOVI 0.00 0.00 481.73 0.00 481.73 0.00

0.00 0.00 481.73 0.00 481.73 0.00Totais

68131 TAXAS 0.00 0.00 2.43 0.00 2.43 0.00

909968131 ADMIN-TAXAS 0.00 0.00 2.43 0.00 2.43 0.00

0.00 0.00 2.43 0.00 2.43 0.00Totais

6881 CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS 0.00 0.00 19,661.12 0.00 19,661.12 0.00

90996881 ADMIN-CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍOD 0.00 0.00 19,661.12 0.00 19,661.12 0.00

0.00 0.00 19,661.12 0.00 19,661.12 0.00Totais

68831 QUOTIZAÇÕES-ISENTAS 0.00 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00

909968831 ADMIN-QUOTIZAÇÕES-ISENTAS 0.00 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00

0.00 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00Totais

688831 MULTAS FISCAIS 0.00 0.00 712.09 0.00 712.09 0.00

9099688831 ADMIN-MULTAS FISCAIS 0.00 0.00 712.09 0.00 712.09 0.00

0.00 0.00 712.09 0.00 712.09 0.00Totais

688832 MULTAS NÃO FISCAIS 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00

9099688832 ADMIN-MULTAS NÃO FISCAIS 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00

0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00Totais

6911 JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS 0.00 0.00 2,437.72 0.00 2,437.72 0.00

90996911 ADMIN-JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTID 0.00 0.00 2,437.72 0.00 2,437.72 0.00

0.00 0.00 2,437.72 0.00 2,437.72 0.00Totais

69821 COMISSÕES BANCÁRIAS - ISENTO 0.00 0.00 644.79 0.00 644.79 0.00
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909969821 ADMIN-COMISSÕES BANCÁRIAS - ISENTO 0.00 0.00 644.79 0.00 644.79 0.00

0.00 0.00 644.79 0.00 644.79 0.00Totais

69881 OUT.- M.N. - ISENTOS 0.00 0.00 130.70 0.00 130.70 0.00

909969881 ADMIN-OUT.- M.N. - ISENTOS 0.00 0.00 130.70 0.00 130.70 0.00

0.00 0.00 130.70 0.00 130.70 0.00Totais

71212 VEND.PROD.AC.INT.- M.N. - TX. REDUZ 0.00 0.00 0.00 1,009.15 0.00 1,009.15

901071212 JBG-VEND.PROD.AC.INT.- M.N. - TX. R 0.00 0.00 0.00 1,009.15 0.00 1,009.15

0.00 0.00 0.00 1,009.15 0.00 1,009.15Totais

71214 VEND.PROD.AC.INT.- M.N. - TX. NORMA 0.00 0.00 0.00 2,771.72 0.00 2,771.72

901071214 JBG-VEND.PROD.AC.INT.- M.N. - TX. N 0.00 0.00 0.00 2,771.72 0.00 2,771.72

0.00 0.00 0.00 2,771.72 0.00 2,771.72Totais

72111 QUOTAS/OUTROS 0.00 0.00 0.00 153,089.50 0.00 153,089.50

909972111 ADMIN-PREST. SERVIÇOS - M.N. - ISE 0.00 0.00 0.00 124,989.50 0.00 124,989.50

901072111 JBG-PREST. SERVIÇOS - M.N. - ISENT 0.00 0.00 0.00 28,100.00 0.00 28,100.00

0.00 0.00 0.00 153,089.50 0.00 153,089.50Totais

72114 PREST. SERVIÇOS - M.N. - TX NORMAL 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00

909972114 ADMIN-PREST. SERVIÇOS - M.N. - TX N 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00

0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 320.00Totais

72714 DEVSP - M.N. - TX. NORMAL 0.00 0.00 2,372.33 0.00 2,372.33 0.00

909972714 ADMIN-DEVSP - M.N. - TX. NORMAL 0.00 0.00 2,372.33 0.00 2,372.33 0.00

0.00 0.00 2,372.33 0.00 2,372.33 0.00Totais

7513 MUNICIPIO DE ALCOUTIM 0.00 0.00 0.00 9,826.63 0.00 9,826.63

90027513 GIP- GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 0.00 0.00 0.00 9,826.63 0.00 9,826.63

0.00 0.00 0.00 9,826.63 0.00 9,826.63Totais

7514 I.E.F.P. CENTRO DE EMPREGO V.R.S.A 0.00 0.00 0.00 41,205.27 0.00 41,205.27

90997514 ADMIN-I.E.F.P. CENTRO DE EMPREGO V 0.00 0.00 0.00 24,998.82 0.00 24,998.82

90387514 GIP CASTRO MARIM-I.E.F.P. CENTRO D 0.00 0.00 0.00 4,703.45 0.00 4,703.45

90397514 GIP ALCOUTIM-I.E.F.P. CENTRO DE EM 0.00 0.00 0.00 4,703.45 0.00 4,703.45

90407514 GIP VRSA-I.E.F.P. CENTRO DE EMPREG 0.00 0.00 0.00 6,799.55 0.00 6,799.55

0.00 0.00 0.00 41,205.27 0.00 41,205.27Totais

7516 MUNICIPIO DE CASTRO MARIM 0.00 0.00 0.00 30,140.84 0.00 30,140.84

90027516 GIP- GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 0.00 0.00 0.00 2,875.88 0.00 2,875.88
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Crédito
Acumulado

Saldo Devedor Saldo Credor

504408755

90997516 ADMIN-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO MA 0.00 0.00 0.00 742.06 0.00 742.06

90367516 PROTOCOLO UTL-CAMARA MUNICIPAL DE 0.00 0.00 0.00 20,802.90 0.00 20,802.90

90377516 EUROCIDADE DO GUADIANA-CAMARA 0.00 0.00 0.00 5,720.00 0.00 5,720.00

0.00 0.00 0.00 30,140.84 0.00 30,140.84Totais

7517 MUNICIPIO DE V.R.ST. ANTONIO 0.00 0.00 0.00 24,329.79 0.00 24,329.79

90027517 GIP- GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 0.00 0.00 0.00 5,751.77 0.00 5,751.77

90997517 ADMIN-CAMARA MUNICIPAL V.R.ST. ANTO 0.00 0.00 0.00 18,578.02 0.00 18,578.02

0.00 0.00 0.00 24,329.79 0.00 24,329.79Totais

7526 I.E.F.P - DIRECÇÃO REGIONAL ALGARVE 0.00 0.00 0.00 4,235.36 0.00 4,235.36

7881 CORRECÇÕES RELATIVAS PERÍODOS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01

90997881 ADMIN-CORRECÇÕES RELATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01Totais

7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTI 0.00 24,505.31 0.00 24,505.31 0.00 24,505.31

90997883 ADMIN-IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA I 0.00 24,505.31 0.00 24,505.31 0.00 24,505.31

0.00 24,505.31 0.00 24,505.31 0.00 24,505.31Totais

788881 OUT. PROV. E GANHOS FINANC.-ISENTO 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20

9099788881 ADMIN-OUT. PROV. E GANHOS FINANC.-I 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20

0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20Totais
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Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana NIF: 504408755

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Assinaturas :

Gerência / Administração __________________________________________________

T.O.C. ________________________________________________________________

2015 2014

154 818.04
109 737.89

-56 562.92
- 304 693.90

24 505.52
-22 877.90

195 318.82
120 155.28

-73 315.52
- 278 766.35

74 406.26
-8 784.17

-95 073.27 29 014.32

-38 293.26 -39 946.56

- 133 366.53 -10 932.24

-2 437.72 -1 371.36

- 135 804.25 -12 303.60

- 135 804.25 -12 303.60

Desenvolvido por: Querypro,Lda | Licenciado a: F. PALMA - Contabilidade e Gestão, Lda.



19/01/2016Odiana - Assoc. p. Desenvolvimento do Baixo Guadiana
Extracto de ContaExercício:

Data Diario Nº Doc Descrição Débito Crédito Saldo Rec.

2015 01/01 30/11Entre:

Conta: 278011 - MUNICIPIO DE V.R.S.ANTONIO
Transporte 69,153.48 0.00 69,153.48

2/28 3 302031 TRANSFERENCIA 3,500.00 65,653.48
2/28 5 502016 N/ FATURA N.º250 4,000.00 69,653.48 C
2/28 5 502017 N/ FATURA N.º251 4,000.00 73,653.48 C
2/28 5 502020 N/ FATURA N.º254 4,000.00 77,653.48 C
3/31 3 303031 TRANSFERENCIA 4,000.00 73,653.48
3/31 5 503019 N/ FATURA N.º270 4,000.00 77,653.48 C
4/30 3 304019 TRANSFERENCIA 4,000.00 73,653.48
4/30 5 504011 N/ FATURA N.º275 4,000.00 77,653.48 C
4/30 6 604008 PROTOCOLO FUNDAÇÃO REAL MADRID 22,104.02 99,757.50
5/31 3 305017 TRANSFERENCIA 4,000.00 95,757.50
5/31 5 505012 N/ FATURA N.º282 4,000.00 99,757.50 C
6/30 5 506019 N/ FATURA N.º291 4,000.00 103,757.50 C
7/31 3 307006 TRANSFERENCIA 4,000.00 99,757.50
7/31 3 307006 TRANSFERENCIA 4,000.00 95,757.50
7/31 3 307016 TRANSFERENCIA 12,000.00 83,757.50
7/31 5 507019 N/ FATURA N.º298 4,000.00 87,757.50 C
8/31 3 308006 TRANSFERENCIA 4,000.00 83,757.50
8/31 3 308006 TRANSFERENCIA 4,000.00 79,757.50
8/31 5 508021 N/ FATURA N.º307 4,000.00 83,757.50 C
9/30 3 309009 TRANSFERENCIA 5,000.00 78,757.50
9/30 3 309009 TRANSFERENCIA 3,000.00 75,757.50
9/30 3 309009 TRANSFERENCIA 2,000.00 73,757.50
9/30 5 509011 N/ FATURA N.º310 5,751.77 79,509.27 C
9/30 5 509016 N/ FATURA N.º315 4,000.00 83,509.27 C
10/31 3 310011 TRANSFERENCIA 4,000.00 79,509.27
10/31 3 310011 TRANSFERENCIA 2,749.27 76,760.00
10/31 3 310018 TRANSFERENCIA 2,800.00 73,960.00
10/31 5 510012 N/ FATURA N.º324 4,000.00 77,960.00 C
11/30 3 311007 TRANSFERENCIA 4,000.00 73,960.00
11/30 3 311007 TRANSFERENCIA 1,200.00 72,760.00
11/30 3 311007 TRANSFERENCIA 5,000.00 67,760.00

71,855.79 73,249.27Totais do periodo
Totais Gerais 141,009.27 73,249.27 67,760.00278011

-1,393.48
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