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Plano de Atividades e Orçamento
2015
27 de novembro 2014
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Objetivos

Atividades

!

!

!

Calendarizaçã Responsáve
o

Orçamento por

l

!
Parcerias

Atividade

!

!

Incidência

Receitas/

Territorial

Apoios

Melhorar a capacidades

Atualização dos conteúdos das

20 de junho a 31

Direção da

Atualização dos

Município

de promoção da

ferramentas de divulgação, e,

de janeiro

Associação

conteúdos das

de Odemira

Manutenção do domínio e

ferramentas de

THP

alojamento do site.

divulgação, e,

-Cotas dos

Impressão de folhetos e placares

Manutenção do domínio

Socios:50€

de promoção para as actividades

e alojamento do site:

propostas.

750€

Associação.

Internacion -Apoio do
al

Município de
Odemira:1750€

!

Total=1800€

Impressão de folhetos e
placares de promoção
para as actividades
propostas:1050€
Total=1800€
Melhoria do espaço físico Aquisição de equipamento para

10 de agosto a

Direção da

Aquisição de

Município

e equipamento de

promação /workshop (conclusão

31 de dezembro

Associação

equipamento de

de Odemira

funcionamento geral.

do fornecimento para cerâmica e

cerâmica:5100€

Odemira:

joalharia).

Aquisição de

7389,34€

Apoio do
Município de

equipamento de

!

joalharia:2289,34

Total=7389,34€

Total= 7389,34€
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Nacional

Melhorar a capacidades
de promoção da CACO e

Obtenção de sede destinada à

A partir de 1 de

divulgação, venda, e promoção do março.

Direção da

Município

Associação

de Odemira

Concelhia

melhoria do espaço físico Artesanato. Mostra de trabalho ao
e equipamento.

!

vivo e formação do publico em
geral.
Candidatura ao IFP para criação

A partir de 1 de

Direção da

Município

Melhorar a capacidades

de um posto de trabalho/estágio

março.

Associação

de Odemira

de promoção da

profissional com o objectivo de

Associação e melhoria do

apoiar as actividades propostas

espaço físico e

pela Associação e responder mais

equipamento de

rapidamente aos pedidos de

funcionamento geral.

ajuda dos sócios.

Colaborar nos eventos

2 de janeiro até

Direção da

Pagamento aos

Município

Promoção da actividade

promovidos pelo Município de

31 de dezembro

Associação

Artesãos nas

de Odemira

artesanal no Concelho de

Odemira: FACECO, Feira do

deslocações e refeições,

Odemira.

Turismo, Feira no Mercado

nos eventos solicitados.

!

Municipal, Festas do 25 de Abril,
Feira da Pascoa, Natal e
Exposições nos postos de
Turismo.
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Total=2500€

Concelhia

Nacional

Apoio do
Município de
Odemira:2500€
Total=2500€

Promoção da actividade

Promover, no Verão, a venda de

artesanal no Concelho de

artesanato em Vila Nova de

Odemira.

Milfontes , Zambujeira do Mar,

!

24 de julho a 5

Direção da

Pagamento de

Município

de Setembro

Associação

deslocações e refeições

de Odemira

Município de

(130 refeições).

, Freguesia

Odemira:1500€

de Milfontes

Total=1500€

(15 saidas)

Almograve e Odemira com
demonstrações ao vivo

Total=1500€

Nacional

Apoio do

,S.
Teotónio,
Almograve
e S.Maria /
S.Salvador

Promover a actividade

Realizar formação/workshops nas 1 de janeiro a 31 Direção da

formação /Workshops

artesanal no Concelho de

escolas do concelho de Odemira

de cerâmica, tecelagem, de Odemira

Município de

Odemira.

para sensibilizar a camada mais

joalharia e musica

Agrup. de

Odemira:7500€

escolas do

Total=7500€

jovem e colaborar com parceiros
e outras entidades com o
objectivo de divulgar e estudar as
actividades artesanais com maior
risco de desaparecimento
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de dezembro

Associação

!

Total=7500€

Município

concelho de
Odemira

Concelhia

Apoio do

Promoção da Associação
em eventos nacionais e
internacionais .

!
!

Promover e representar a

1 de janeiro a 31 Direção da

associação em eventos realizados de dezembro

Associação

fora do âmbito concelhio e no
estrangeiro

Presença na feira “del

Município

Internacion

Cantir” em Argentona-

de Odemira al

Apoio do
Município de

Espanha:1500€

Odemira:

Festival da Batata Doce-

Total=3280€

Aljezur:330€
FIA (feira Internacional
de Artesanato) :1450€
Total=3280€

Melhorar as

Formação para o artesão em

competências do Artesão.

entidades credenciadas.

1 de janeiro a 31 Direção da

Formação de cerâmica,

Município

de dezembro

musica, joalharia:1560€

de Odemira

Município de

Formação de Inglês:

TAIPA

Odemira:

Associação

940€
Total=2500€
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Concelhia

Apoio do

Total=2500€

!
!
!

Inovar o Artesanato com

Um estudo de investigação sobre 1 de janeiro a 31 Direção da

uma nova imagem numa

as técnicas ancestrais associadas de dezembro

prespetiva comercial.

Associação

Total=38.726,55€

Juntas de
freguesia

Apoio da ADL:
29044,91€

às comunidades piscatórias com

S.Teotónio,

Capitais

o objetivo de cumprir a inovação

Longueira /

próprios=9681,64

estratégica do produto artesanal/

Almograve

€

ancestral, através de um trabalho

e Milfontes.

Total=38.726,55€

complementado com o design

Município

junto das comunidades sediadas

de Odemira

no Concelho de Odemira. Deste

Associação

modo, pretende-se reapresentar o

de

“artesanato” local à própria

Pescadores

comunidade e ao “mercado” com

e

uma nova imagem e futura

moradores

perspetiva comercial

da Azenha
do Mar
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Concelhia

