
1

Relatório e Contas 2014

Agência de 
Desenvolvimento
Regional do Vale do Tua



Index
00. Intro 
Palavras do Presidente
Visão e Missão 
Palavra Diretor Executivo

01. Exercício 2014
Preâmbulo

Ano 2014

Parque Natural Regional do Vale do Tua

Empreendedorismo

Mobilidade

Centro Interpretativo

Protocolo Valorização Património

Site ADRVT

Conclusão

02. Estrutura Orgânica
Associados

Orgãos Sociais 

03. Enquadramento AHFT

04. Demonstrações Financeiras
Nota Introdutória

Balanço

Demonstração de Resultados

Notas Anexas 

  
04
06 
08

 
12

14

16

20

30

34

36

38

39

 
41

45 

47

 

51

52

54

55



4 5

A forma como o conhecimento do território é mantido 

e transmitido é um fator-chave de sucesso, quer no 

presente quer no futuro. Pretendemos, em conjunto com 

o nosso parceiro estratégico, a EDP Produção, projetar, 

construir e gerir o futuro destas regiões.

Acompanhamos de perto a evolução das suas gentes, 

procuramos assim garantir que as soluções que 

apresentamos são inovadoras e que superam as 

expectativas de quem nestas regiões vive.

Por estas razões, faz todo o sentido que esta atividade, 

seja difundida e utilizada por todos. É neste contexto 

que surgem as várias iniciativas em desenvolvimento 

pela Agência, as quais estão alinhadas com uma visão, 

única e integradora de todo o território.

Contar a história na primeira pessoa é a principal 

essência desta Agência. Juntar na equipa responsável 

pela sua realização gerações diferentes e de áreas 

igualmente distintas constitui uma valorização 

substancial, quer no processo, quer no resultado obtido. 

A riqueza introduzida, quando nos sentamos à mesa, 

consiste na discussão de ideias e na apresentação de 

visões diversas para o mesmo problema, sendo este o 

fator diferenciador do envolvimento gerado.

Independentemente das razões que nos movem, é a 

busca pela excelência que nos leva a ter a certeza 

de querer continuar. E assim o faremos. Resta-me 

agradecer a todos que trabalharam diretamente 

nas atividades da Agência, assim como aos que, não 

participando diretamente, contribuíram para o seu 

resultado final.

Desejo que os próximos anos sejam sempre melhores 

que os anteriores e que a pretensão de nos superar 

impere em todas as nossas atividades.

António Branco Presidente

À atividade vivida na Agência 
deve estar associada a 
implementação de iniciativas 
que garantam a sua 
preservação, potenciando o 
desenvolvimento do negócio 
e a criação de valor para as 
comunidades locais.

Mensagem Presidente

Relatório e Contas 2014

António Branco - Presidente

Mensagem Presidente

Relatório e Contas 2014
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A Agência tem por objeto o 
fomento e a promoção do 
desenvolvimento económico, 
social e cultural do Vale do Tua, a 
favor da comunidade abrangida e 
em benefício do interesse público, 
através da valorização dos recursos 
endógenos e do aproveitamento 
das oportunidades criadas pelo 
Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Foz Tua em cooperação e 
colaboração com a administração 
local. 

Visão e Missão Visão e Missão

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

Barragem de 
Foz Tua

Murça

Alijó

Carrazeda de Ansiães

Mirandela

Vila Flor

Rio Douro

Rio Tua

A Agência desenvolve as suas atividades com o intuito de:

Promover projectos estruturantes 

para a região do Vale do Tua - 

projectos que pela sua relevância 

viabilizam outros projectos de 

natureza económica ou que pela 

sua escala supra municipal o 

justifiquem, (por exemplo, o projeto 

de mobilidade, de acordo com o 

respetivo Protocolo de Intenções 

e Compromissos).

Incentivar o surgimento de novos 

projectos económicos – apoio de 

proximidade ao empreendedorismo 

regional, nas diferentes fases 

(ideia, projeto, arranque e 

consolidação) e no enquadramento 

em sistemas financeiros de apoio 

diversos que permitam atrair 

investimentos externos;

Fomentar e coordenar acções de 

natureza económica, social, cultural 

e ambiental, decorrentes da 

Declaração de Impacte Ambiental 

do Aproveitamento Hidroeléctrico 

de Foz do Tua, a promover e 

desenvolver entre o Grupo EDP e os 

agentes locais envolvidos;

Actuar na criação de emprego e 

riqueza, junto do tecido empresarial 

da região;

Valorizar os recursos locais e 

regionais afetos ao turismo em 

todas as suas vertentes - Turismo 

de Natureza, Cultural, Náutico e de 

Saúde e Bem-Estar – bem como 

o aproveitamento turístico das 

Aldeias Ribeirinhas.

01

04

02

Qualificar e regenerar negócios 

existentes – ações de inovação e 

ações de intra-empreendedorismo;

05

06

03
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A Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua 

( ADRVT ) centrou as suas atividades no ano de 2014, na 

concretização do Plano de Mobilidade do Tua.

Este Plano de Mobilidade é um projeto âncora de 

todo o desenvolvimento sustentável do Vale do Tua, 

uma vez que servirá de suporte e de articulação a 

todos os outros projetos negociados no âmbito das 

contrapartidas da barragem de Foz Tua, nomeadamente 

à sustentabilidade económica do Centro Interpretativo 

do Tua e do Parque Natural Regional do Vale do Tua.

Em 2014 desenvolvemos, em parceria com a EDP 

produção, os trabalhos necessários ( reuniões com 

entidades , estudos e projetos, concursos e parcerias) 

à aprovação do Projeto de Mobilidade nas entidades 

competentes previstas na DIA e no RECAPE, para 

posterior candidatura a Fundos Comunitários. Este 

projeto tem assegurados 10 milhões de euros por 

parte da EDP e o restante financiamento tem de ser 

assegurado por Fundos Comunitários.

Apesar da prioridade de 2014 ter sido o projeto de 

mobilidade, também decorreram neste ano outras 

atividades.

O Programa de Empreendedorismo do Tua teve 

a segunda edição e importa referir os resultados 

alcançados nas duas edições realizadas: foram 

criados 85 postos de trabalho em 39 novas empresas.

O Centro Interpretativo do Tua teve a primeira 

concretização em 2014, com a aprovação do programa 

museológico e abertura dos procedimentos para 

os conteúdos museológicos e respetiva arquitetura.

Este Centro Interpretativo situa-se junto à estação 

ferroviária do Tua e vai preservar a memória da linha do 

Tua e do vale que lhe serviu de enquadramento durante 

mais de um século.

Tenho a certeza que em 2015, em conjunto com o nosso 

parceiro estratégico, a EDP produção , já não estaremos 

só a projetar o futuro desta região, mas estaremos a 

construir e a gerir esse mesmo futuro, concretizando 

os projetos atrás referidos e que são resultado de uma 

nova abordagem da região por parte da EDP.

Teremos, com certeza, grande parte do investimento 

(1,6 milhões) feito na requalificação do Património 

Cultural Local, o início das obras do Centro 

Interpretativo do Vale do Tua, o início da terceira edição 

do Empreendedorismo do Vale do Tua e a definição 

concreta do que será o futuro Plano de Mobilidade do 

Tua e o montante do seu financiamento.

É desta forma inovadora de trabalhar, sempre em 

parceria e com um desígnio comum, que queremos 

continuar a desenvolver a região do Vale do Tua e trazer 

mais valor económico às suas gentes.

José Silvano  O Diretor Executivo da ADRVT

Agência de Desenvolvimento 
do Vale do Tua - A relação com 
a Comunidade

Palavra Diretor Executivo

Relatório e Contas 2014
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Exercício
2014

Preâmbulo

Ano 2014

Parque Natural Regional do Vale do Tua

Empreendedorismo

Mobilidade

Centro Interpretativo

Protocolo Valorização Património

Site ADRVT

Conclusão

Exercício 2014
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A Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Tua – 
Associação ADRVT, (“Agência” 
ou “ADRVT”), constituída na 
sequência do início da construção 
do Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Foz Tua, integra os municípios 
de Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Mirandela, Murça, Vila Flor 
(Fundadores Institucionais) e a EDP 
Gestão da Produção de Energia, S.A 
(Fundador Empresarial).

Preâmbulo Preâmbulo

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014



14 15

Aprovação do plano de investimento 

e gestão do (PNRVT) para 2014

 Lançamento do concurso Guias 

da Natureza do PNRVT

Aprovação da nova solução do 

Plano de Mobilidade

Aprovação do Plano Atividades 

ADRVT 2015

Início da formação do Programa de 

Empreendedorismo

Seleção da Logomarca 

do PNRVT

-

Concurso do Programa Museológico 

para o Centro Interpretativo 

do Vale do Tua

Aprovação R&C 2013

Candidaturas ao Prémio 

Empreendedorismo

Monitorização do Programa 

Museológico

 Concurso de requalificação da 

ferrovia no âmbito do 

plano de mobilidade

01

JAN

04

ABR

07

JUL

10

OUT

02

FEV

05

MAI

08

AGO

11

NOV

03

MAR

06

JUN

09

SET

12

DEZ

Ano 2014

Relatório e Contas 2014

Em 2014 destacam-se os 
desenvolvimentos associados ao
Plano de Mobilidade e ao Centro
Interpretativo do Vale do Tua, duas
iniciativas estratégicas para o
futuro desta região que visam
imprimir  dinamismo e fomentar
a sua actividade económica.

O ano foi ainda marcado pelo arranque das actividades 

associadas ao Parque Natural Regional do Vale do 

Tua, pela integração deste na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, pela criação do logotipo, pela candidatura 

ao Projeto LIFE e pela segunda edição do programa de 

empreendedorismo. Estes projetos revelam-se pilares 

para a Agência e para a Região, quer pela sua valia 

económica quer social e natural.
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O Parque Natural Regional do Vale do Tua ( PNRVT) foi 

criado com o objetivo de valorizar um território rural 

com excelentes produtos, deslumbrantes paisagens, rico 

património arquitetónico e cultural, mas que tarda em 

transformar as suas potencialidades em riqueza real, 

para aqueles que teimam em viver e trabalhar neste 

“reino maravilhoso”, como lhe chamou Miguel Torga.

Consequentemente, o PNRVT pretende, a partir de uma 

estratégia de valorização sustentada e de um plano 

de ação coerente com essa estratégia, contribuir para 

criar um território vivo e dinâmico dos pontos de vista 

social e económico, mas também ambientalmente 

sustentável. Para concretizar esta estratégia elaborou-

se o Projeto-Base do PNRVT que prevê a realização de 

12 ações: 6 na área da Conservação da Natureza e 6 no 

campo do Desenvolvimento Regional. Para concretizar 

estas acões foi atribuída uma verba de 7,5 milhões de 

euros, para um horizonte temporal de 12 anos. Pretende-

se assim que o PNRVT contribua para a alavancagem 

da região, ajudando a captar um conjunto de projetos 

e investimentos em diversos segmentos e setores de 

atividade.

Após a aprovação do Modelo de Gestão e do Plano 

de Investimentos, no ano de 2014, a ação do PNRVT 

centrou-se nos seguintes pontos: adesão à Rede 

Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e ao projeto da 

marca “Natural.PT”; promoção de um concurso escolar 

para elaboração do Logo do Parque; Sinalização do 

Parque e de fatores distintivos dos cinco concelhos; 

concurso para a elaboração dos Guias da Natureza; 

candidatura ao Programa LIFE das ações relacionadas 

com a conservação da Natureza e a Biodiversidade, no 

valor de 3 milhões de euros.

Para o ano de 2015 pretendemos avançar com o 

processo das “Portas de Entrada” do PNRVT em 

cada um dos cinco concelhos; finalizar o processo 

dos Guias da Natureza, bem como a Sinalização do 

Parque; promover um concurso dirigido às instituições 

Universitárias da região para implementar um Plano 

de Comunicação do PNRVT; assinar um protocolo com 

o ICNF para o financiamento das 6 ações relacionadas 

com a Conservação da Natureza; implementar um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) para o Parque; 

ajudar a concretizar uma medida de compensação 

florestal do AHFT, que vise a plantação de 150 hectares 

de sobreiros e azinheiras, na área geográfica dos cinco 

Municípios.

Tendo em conta a dimensão temporal deste projeto, 

temos que ter sempre presente que o Plano de 

Investimentos do PNRVT deverá adaptar-se ao longo 

do tempo à evolução do próprio Parque e aos recursos 

financeiros disponíveis, numa lógica de implementação 

faseada e articulada com os principais atores do 

território, que são os cinco Municípios. Assim sendo, 

todas as ações foram pensadas numa óptica “além-

fronteiras” tentando compatibilizar as características 

naturais, culturais, patrimoniais e sócio-económicas 

de todos os Municípios, interligando os seus “pontos-

chave” de forma a que todos tenham uma “porta de 

entrada” no PNRVT. Houve também a preocupação de 

compatibilizar as ações do Parque com o programa de 

medidas previsto na DIA do AHFT, nomeadamente com o 

Plano de Mobilidade, o Centro Interpretativo do Vale do 

Tua e a recuperação de Património Cultural. 

O objetivo final deste programa integrado de 

desenvolvimento regional, consiste em garantir a 

sustentabilidade deste território, aliando a qualidade 

excecional dos seus produtos, à beleza das suas 

paisagens, por forma a proporcionar “experiências 

únicas” ao visitante, através de uma aposta turística 

que parte da Natureza, mas aproveita igualmente o 

Turismo Náutico, o Turismo de Saúde e Bem-Estar, as 

Aldeias Ribeirinhas e a ligação da marca Tua à marca 

Douro. 

Temos a confiança e a esperança de que esta aliança 

entre a EDP e os Municípios da região, vá contribuir  

de forma decisiva para a sustentabilidade deste 

território, provando que é possível conciliar interesses 

aparentemente contraditórios, garantindo assim a 

coesão territorial. O desafio final consiste em fazer 

deste projeto inovador uma boa prática e um exemplo a 

seguir. Com o envolvimento de todos vamos conseguir. 

Artur Cascarejo  O Diretor do PNRVT

Parque Natural Regional 
do Vale do Tua - Promover a 
Sustentabilidade do Mundo Rural
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Sinalização do Parque e de fatores 
distintivos dos cinco concelhos
Este projeto foi um dos que mereceu maior empenho, 

em articulação com as Estradas de Portugal, a fim 

de aferir todas as necessidades e exigências legais 

relativas à aplicação e instalação de sinalização 

vertical e sinalética.

Ao mesmo tempo foi preparado um Caderno de 

Encargos que será utilizado no concurso para a Obra 

propriamente dita, que se espera para 2015.

Implementar um plano de 
Comunicação para o PNRVT
No âmbito desta ação e dentro do previsto no Projeto 

Base, foi lançado um concurso para a criação do Logo 

do PNRVT, concurso esse que foi promovido nas escolas 

dos cinco municípios.

Após receção e análise, por parte do Júri, das 48 

propostas a concurso, foi considerada vencedora a 

proposta enviada pela aluna Inês Gonçalves do 12º ano 

do Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó. 

O Logo ainda não se encontra em utilização uma vez 

que está em processo de legalização e registo junto das 

entidades competentes.

Definição e infraestruturação 
de rotas temáticas para o PNRVT
Esta ação é, no nosso entender, uma das ações 

estruturantes do PNRVT e estão ainda a ser definidas 

as possíveis soluções conjuntamente com os vários 

municípios.

Criação, implementação 
e projeção da Marca
Até ao momento esta Ação não sofreu qualquer tipo de 

desenvolvimento efetivo.

Tem sido alvo de alguma reflexão informal, quer por 

parte do PNRVT, quer em conjunto com parceiros de 

outras iniciativas, mas que dada a sua complexidade 

será uma das iniciativas a implementar com maior 

cautela e rigor.

Uma das ideias que se nos afigura como mais viável 

será a de iniciar o processo com a definição rigorosa 

dos critérios que definam a abrangência da Marca, e 

a associação a um número reduzido de produtores, 

para que se possa tornar um caso de sucesso e assim 

constituir um exemplo e um atrativo para um grupo 

mais alargado de possíveis beneficiários.

É imprescindível que a Marca Tua não seja vista como 

mais uma forma de controlo e fiscalização, mas sim 

como algo que venha efetivamente ajudar a promover e 

divulgar aquilo que de melhor se faz na região.

Parque Natural 
Regional do Vale do Tua

Relatório e Contas 2014

Realização de ações de formação e 
sensibilização e criação do kit escolas
Achamos prematuro, nesta fase de desenvolvimento e 

infraestruturação do PNRVT, partir para a divulgação 

de algo que ainda se encontra em processo de 

crescimento. Está ainda em estudo o que será, 

efetivamente, o “kit Escolas”, com o objetivo de partir 

para implementação destas iniciativas em 2016.

Guias do Património Natural 
do PNRVT
Esta foi a Ação que maior impulso teve em 2014.

Tendo em conta os critérios definidos no Projeto Base, 

foi lançado um concurso para a criação dos Guias do 

Património Natural do PNRVT, concurso esse que foi 

disputado por três empresas, tendo saído vencedora a 

empresa Longomai.

Depois de uma fase inicial de preparação e acerto de 

detalhes, foi realizado um trabalho em conjunto com a 

empresa, os Técnicos dos Municípios e outras entidades 

parceiras, para garantir que tudo está pronto e decorre 

de acordo com o previsto.

A conclusão desta Ação está prevista para o primeiro 

semestre de 2015, sendo que será alvo de revisões e 

atualizações sempre que necessário.

Candidatura do PNRVT 
ao Programa LIFE 2014-2020
O Programa LIFE trata-se de um instrumento de 

financiamento da UE para o ambiente, que pretende 

contribuir para a aplicação, a atualização e o 

desenvolvimento da política e legislação ambiental da 

UE, através do cofinanciamento de projetos com valor 

acrescentado ao nível europeu.

O Programa LIFE sofreu diversas alterações ao longo 

das suas quatro edições, sendo a Edição 2014-2020 

a quinta, e surgiu com o objetivo de fortalecer, do 

ponto de vista financeiro, o Projeto Base do PNRVT. 

Para o efeito, contamos com a colaboração do Cibio. 

A referida candidatura foi apresentada a concurso no 

dia 16 de Outubro de 2014 e os resultados apenas serão 

conhecidos durante o ano de 2015.

Parque Natural Regional do Vale do Tua

Relatório e Contas 2014
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Promoção da iniciativa 

“Empreendedorismo no 

Vale do Tua”

Serviços de apoio a 

Empreendedores

Apoio ao desenvolvimento da ideia 

de negócios

Acompanhamento dos 

Empreendedores

Apresentação de Resultados

Capacitação dos Empreendedores

Promoção & 

Comunicação

ETAPA

01

ETAPA

04

ETAPA

02

ETAPA

05

ETAPA

07

ETAPA

03

ETAPA

06

Como forma de premiar as ideias de negócio mais sustentáveis, inovadoras e com aporte de valor à região, foi 

atribuído um prémio aos empreendedores que cumpriram todo o programa de capacitação e que apresentaram 

de forma estruturada um Plano de Negócios para implementação da sua ideia. Nesta edição de 2013/2014 do 

programa de apoio ao empreendedorismo foram apurados 30 projetos para avaliação e atribuição de Prémio 

num total de 81 postos de trabalho a criar, com um volume de investimento inicial de 3,5M€.

Empreendedorismo

Relatório e Contas 2014

Em 2014 a Agência deu continuidade 
à 2ª edição do Programa de 
Empreendedorismo do Vale do 
Tua, o qual conta com o apoio da 
Universidade de Trás os Montes e 
Alto Douro (UTAD).

Este programa surge da Declaração de Impacte 

Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico de 

Foz Tua (“AHFT”), a qual impôs ao Promotor EDP, a 

implementação de um plano de ação para a criação 

de auto-emprego.

O programa de criação de auto-emprego no Vale 

do Tua tem como principais objetivos o aumento da 

capacidade empreendedora, o aproveitamento das 

oportunidades impulsionadas pela construção da 

nova barragem, potenciar os negócios existentes 

na região, aumentar a taxa de sobrevivência das 

empresas, fixar as populações e melhorar as suas 

condições de vida.

Este projeto desenvolve-se nos 5 municípios da 

área de atuação da Agência, e comptempla 7 

etapas:
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Expectativas iniciais são superadas em ambas as edições, exceto no 

nº de empreendedores com planos de negócio terminados na 2ª edição.

Nº de planos de negócio terminados diminui 14% da 1ª para a 2ª edição, 

devido à obrigatoriedade de frequência de 75% da capacitação.

A 1ª edição teve uma percentagem substancialmente maior de inscrições de 

desempregados ou à procura do primeiro emprego.

Na 2ª edição aumentou o número de empreendedores que já tinha empresa 

aberta antes de iniciar o programa.

Número de
Empreendedores

Situação inicial dos 
Empreendedores

Expectativas
(1ª Ed)

Expectativas
(2ª Ed)

Resultados
(1ª Ed)

Resultados
(2ª Ed)

35125

30109

70 25

50 40

Inscritos Com PN terminado

Resultados da Monotorização         

Análise dos Resultados Outputs/Resultados Empreendedores

Desempregados ou 1º Emprego Outros

Empreendedorismo Empreendedorismo

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

62%
(16)

38%
(10)

1ª Edição

48%
(10)

57%
(13)

2ª Edição
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Expectativas
(1ª Ed)

Expectativas
(1ª Ed)

Expectativas
(2ª Ed)

Expectativas
(2ª Ed)

Resultados
(1ª Ed)

Resultados
(1ª Ed)

Resultados
(2ª Ed)

Resultados
(2ª Ed)

20

25

8

4

12

15

0

0

200 23

035

45

1329

A laborar Em processo de iniciar laboração

Na 2ª edição, embora o nº de empresas criadas não atinja as expectativas, 

prevê-se que o nº de postos de trabalho supere as expectativas.

O nº de postos de trabalho criados, nas empresas a laborar, até à data, 

aumentou significativamente da 1ª para a 2ª edição.

O nº de empresas criadas, a laborar, aumentou da 1ª para a 2ª edição. 

De salientar que a 1ª edição terminou em 2012 e a 2ª em 2014.

Embora, os resultados obtidos até à data, não atinjam as expectativas 

iniciais.

Postos de trabalho 
criados

Empresas Criadas

Empreendedorismo Empreendedorismo

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

A laborar Em processo de iniciar laboração
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A evolução da 1ª para a 2ª edição, ao nível do investimento feito na região, é 

bastante positiva, uma vez que mais do que triplicou.
Total de Investimento
feito na Região

9 Entidades envolvidas.

As entidades envolvidas diretamente são as mesmas, na primeira e segunda 

edição, à excepção da consultora:

Entidades Envolvidas

Câmara 
Municipal 

de Alijó

Câmara Municipal 
de Murça

NERVIR

Câmara Municipal 
de Carrazeda de 

Ansiães

Câmara Municipal 
de Vila Flor

UTAD

Câmara 
Municipal de 

Mirandela

NERBA

EDP

01

04

07

02

05

08

03

06

09

Empreendedorismo

Relatório e Contas 2014

Total de Investimento Realizado Expectativas de Investimento

1.447.811€ 450.000

2ª Edição

456.000€ 1.458.823€

1ª Edição
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Na 2ª edição aumentou significativamente a percentagem de 

empreendedores que desenvolveram as suas competências pessoais e 

melhoraram a sua qualidade de vida através do programa.

Consequentemente , a percentagem de empreendedores para os quais o 

programa não produziu qualquer diferença tem pouca expressão 

na 2ª edição.

Relação dos 
Empreendedores 
com o Projeto

Desenvolver as suas 
competências pessoais

Melhoraram a sua qualidade 
de vida

Para os quais o projecto não
produziu qq diferença

O número de beneficiários indirectos teve um aumento muito significaIvo 

da 1ª para a 2ª edição.

Este fator está possivelmente associado ao aumento do grau de 

implementação das empresas e do nº de postos de trabalho criados.

Beneficiários Indiretos

Unidade familiar Comunidade local Empresas e entidades

Empreendedorismo Empreendedorismo

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014
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O Plano de Mobilidade previsto para 
o Vale do Tua pretende responder 
a dois tipos de procura distintos: 
quotidiana e turista. 
As soluções possíveis passam 
por modos de transporte que 
respondem eficazmente a cada 
uma das necessidades.

A implementação do plano será levada a cabo pela 

ADRVT, sendo que a exploração deste sistema será 

previsivelmente concessionada a um promotor cujo 

objeto social contemple o transporte de passageiros.

Tendo em consideração os pareceres das várias 

entidades, em especial da UNESCO, a ADRVT decidiu 

contratar a Porto Business School para analisar e 

reformular o projeto de mobilidade, tendo em conta a 

sua articulação com os restantes projetos - o CIVT e o 

PNRVT.

Esse estudo, concluído em Março de 2014, foca-se na 

sustentabilidade das soluções e atende às questões 

colocadas pelas diversas entidades, pelo que, não 

considera a inclusão do funicular com valia para o 

sistema de mobilidade.

O estudo foi aprovado pela ADRVT em Julho, pelo que 

acolhe todas as expectativas dos representantes desta 

região e está alinhado com a estratégia definida por 

estes para o desenvolvimento turístico e económico do 

Vale do Tua.

A concretização integral deste plano turístico de 

Mobilidade depende de financiamento de Fundos 

Comunitários, uma vez que só estão assegurados os 

montantes disponibilizados pela EDP. Nesse sentido, 

a ADRVT, juntamente com a EDP, promoveu reuniões 

com o Ministro do Ambiente e com o Presidente da 

CCDRN, onde foi expressa esta necessidade de obter 

financiamento de Fundos Comunitários. Foi sugerido 

à ADRVT aguardar pela regulamentação destes 

destes fundos e posteriormente agendar nova reunião 

para acordar (i) a elegibilidade, (ii) os valores de 

financiamento e (iii) os procedimentos associados da 

candidatura, informação apenas disponível em 2015.

O troço ferroviário entre a estação de Foz Tua e a 

barragem é mantido como elemento fundamental para 

a estratégia de desenvolvimento desta região e para a 

preservação da memória da linha. Assim sendo, prevê-

se a utilização deste troço associado ao CIVT, tendo 

como objetivo utilizá-lo para proporcionar uma vivência 

real, em complemento aos conteúdos museológicos que 

estão a ser desenvolvidos.

Prevê-se em 2015 desenvolver os vários projetos 

base que permitirão uma candidatura aos Fundos 

Comunitários, que serão lançados ness ano.

Barragem

Brunheda

S. Lourenço
Amieiro

Sobreira Rio Tua

Abreiro/Vieiro

Ribeirinha

Vilarinho

Cachão

Frechas

Latadas

Foz TuaRio Douro

Mirandela

                 Legenda

                Cais Embarque (2 barcos)

                Embarcadouro (1 barco)

                Fluvina

                Linha ferroviária do Tua recuperada

                Estação/Apeadeiro reativado

                Apeadeiro não reativado

Mobilidade Mobilidade
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Relativamente ao Centro 
Interpretativo do Vale do Tua (CIVT), 
durante o ano de 2014 a ADRVT 
desenvolveu um novo programa 
museológico em conformidade com 
os vários pareceres da Direção 
Regional da Cultura Norte (DRCN), 
e em cooperação com esta.

O CIVT pretende estabelecer a ligação entre o território 

e as suas gentes, o caminho-de-ferro e a barragem, 

assumindo-se como um local de passagem - a porta de 

entrada ou saída numa região que envolve o Douro e 

Trás-os-Montes. 

O projeto foi desenvolvido no sentido de estabelecer 

redes de partilha e criar sinergias com instituições 

similares, de modo a desenvolver um centro 

interpretativo que seja polivalente, e não estático, nas 

suas atividades.

Além das questões museológicas foram analisadas 

as questões relacionadas com a sustentabilidade 

económica e financeira desta infraestrutura, quer 

a nível de gestão e de recursos, quer a nível de 

acondicionamento de espaços, tendo sido 

desenvolvido um modelo de negócios com base 

numa análise de mercado.

A Agência com o parecer da DRCN dará continuidade 

às fases seguintes deste projeto.

Centro Interpretativo

Relatório e Contas 2014
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De acordo com o protocolo assinado
em 2013 entre a Direção Regional
de Cultura do Norte, a EDP e a 
Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Tua, a EDP está 
a financiar ações de reabilitação e 
valorização de património cultural 
localizado em Alijó, Carrazeda de 
Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, 
no valor de 1,58 milhões de euros. 

Os imóveis a intervir foram selecionados tendo como 

critérios-base o valor patrimonial e a necessidade 

de reabilitação: a Capela da Senhora da Lapa em 

São Mamede de Ribatua e o Santuário do Senhor de 

Perafita, no concelho de Alijó; a Capela da Misericórdia 

de Murça; o sítio arqueológico do Cabeço da Mina, 

no concelho de Vila Flor, a Igreja da Lavandeira, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães; as igrejas de 

Avantos, Abambres e Guide em Mirandela.

A Direção Regional de Cultura do Norte é a entidade 

coordenadora, competindo-lhe a elaboração dos 

projetos de intervenção, o lançamento das empreitadas 

e respetivo acompanhamento das obras, sempre em 

estreita articulação com os Municípios.

Neste momento estão em curso as empreitadas de 

requalificação na Capela da Senhora da Lapa, em 

São Mamede de Ribatua (Alijó) e na Igreja de Guide 

(Mirandela).

A requalificação do Santuário do Senhor de Perafita 

(Alijó) encontra-se no seu estádio inicial e está prestes 

a iniciar-se a primeira fase de intervenção. Esta fase 

contempla o restauro de uma das maiores coleções de 

ex-votos existentes em Portugal, formada por 94 tábuas 

votivas de óleo sobre madeira e metal, datadas de 1758 

a 1896. Para além da reabilitação física, prevê-se 

ainda a instalação de um centro interpretativo na 

Casa dos Milagres.

Imagem 1
regionais afetos ao turismo em todas as suas vertentes - 
Turismo da Natureza, Cultural.

Imagem 1
regionais afetos ao turismo em todas as suas vertentes - 
Turismo da Natureza, Cultural.

Imagem 1
regionais afetos ao turismo em todas as suas vertentes - 
Turismo da Natureza, Cultural.
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A Agência de Desenvolvimento 
Regional do Vale do Tua (ADRVT) 
mantém em funcionamento o 
seu website, o qual tem permitido 
alargar a comunicação com a 
população em geral. 

A plataforma criada contém toda a informação 

institucional relacionada com a ADRVT e funciona 

como espaço privilegiado de divulgação da ação da 

Agência. Os projetos, as iniciativas, os programas de 

incentivos, os concursos e demais atividades lançadas 

por esta entidade, são publicados neste website.

As dúvidas que a população possa ter em relação a 

alguma matéria relacionada com o projecto podem 

também ser colocadas através deste portal.

Site ADRVT

Relatório e Contas 2014

A ADRVT, conforme tem acontecido 
ao longo destes anos, demonstrou 
preocupação em garantir 
transparência nos seus processos e 
um espírito alargado de cooperação 
entre os seus associados na 
prossecução de um objetivo comum.

Merece especial atenção o trabalho desenvolvido 

ao nível do empreendedorismo na capacitação e 

formação de futuros empreendedores, abrangendo 

essencialmente a população desempregada ou à 

procura do primeiro emprego, o que contribui 

para a geração de postos de trabalho e fixação 

de população ativa. 

As soluções preconizadas nos vários projetos em 

desenvolvimento no vale do Tua são desenhadas 

em conjunto, de modo a partilharem sinergias e 

contribuírem para a valorização da região como um 

todo. Neste sentido, o Plano de Mobilidade e o Centro 

Interpretativo do Vale do Tua (CIVT), em conjunto com 

o Parque Natural Regional do Vale do Tua, são vistos de 

forma articulada, por forma a garantirem uma presença 

central na estratégica desta região conforme objetivos 

prosseguidos pela Agência.  

Para 2015, ambicionamos a continuidade dos 

projetos em carteira e o desenvolvimento dos 

projetos associados ao Plano de Mobilidade e Centro 

Interpretativo como o grande foco de atividade.

A ADRVT garante a sua presença na Comunidade 

enquanto elemento da região, criando alicerces 

sustentáveis nos territórios onde atua. O investimento 

consubstancia uma abordagem própria do 

relacionamento com as diversas partes envolvidas, 

mantém uma abordagem inovadora aos problemas 

do território pela concretização de programas 

estruturados.

É nossa convicção que a atitude prosseguida pela 

Agência e o apoio da EDP constituirão um caso 

exemplar de atuação sustentável, sendo crucial 

responder às preocupações sociais e ambientais que 

contribuam para um futuro melhor.

Conclusão
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Alijó é uma vila portuguesa 

pertencente ao Distrito de Vila 

Real, região do Norte e sub-região 

do Douro, com cerca de 2 600 

habitantes.

É sede de um município com 

297,60 km2 de área e 11 942 

habitantes (2011), subdividido em 14 

freguesias. O município é limitado 

a norte pelos municípios de Vila 

Pouca de Aguiar e Murça, a leste 

por Carrazeda de Ansiães, a sul por 

São João da Pesqueira e a oeste por 

Sabrosa.

Distrito  Vila Real, Região do Norte e 

Sub-região do Douro

Habitantes  2 600

Àrea município  297.60 km2

11 942 habitantes (2011)

Freguesias município  14

São as suas gentes, na sua maioria, 

rurais, que contribuem para o 

desenvolvimento e riqueza do 

concelho, aplicando-se na dureza 

do trabalho do campo: a norte, a 

zona de planalto granítico, e a sul, 

o terreno xistoso, inclinado para o 

Douro, onde predomina a cultura da 

vinha e onde se produz o Vinho do 

Porto.

Alijó constitui, sem dúvida, um dos 

locais mais aprazíveis para passar 

umas férias de sonho, na quietude 

de um cenário quase paradisíaco.

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães é uma vila 

portuguesa, pertencente ao Distrito 

de Bragança, Região Norte e sub-

região do Douro, com cerca de 1 700 

habitantes.

É sede de um município com 

279,24 km2 de área e 6 373 

habitantes (2011), subdividido em 14 

freguesias. O município é limitado 

a norte pelos municípios de Murça 

e de Mirandela, a nordeste por Vila 

Flor, a leste por Torre de Moncorvo, 

a sul por Vila Nova de Foz Côa, a 

sudoeste por São João da Pesqueira 

e a oeste por Alijó.

 

É uma terra “de contrastes bem 

marcados na paisagem, nas formas 

de viver; nas atividades humanas e 

no imaginário coletivo”. 

Distrito  Bragança, Região do Norte e 

Sub-região do Douro

Habitantes  1 700

Àrea município  279.24 km2

6 373 habitantes (2011)

Freguesias município  14

Com efeito, Carrazeda de Ansiães 

tem uma grande parte da sua 

área territorial integrada no Alto 

Douro, caracterizada por vales 

encaixados no Douro e no Tua, 

encostas declivosas onde a vinha é 

predominante e produz muito vinho 

do Porto de elevada qualidade. 

Ali se misturam as oliveiras, as 

amendoeiras, figueiras e até 

algumas matas principalmente de 

sobreiros. Mas também pêssegos, 

trigo, chicharros, pêras, mel, gado 

ovino e pinheiros, zimbros e freixos. 

É a Zona Quente do Douro onde o 

xisto é dominante. 

AlijóAlijó
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Mirandela OTE é uma cidade 

portuguesa da Região Norte, sub-

região de Terras de Trás-os-Montes, 

situada nas margens do Rio Tua, 

com cerca de 11 500 habitantes no 

seu perímetro urbano. 

É sede de um município com 

658,96 km2 de área e 23 850 

habitantes (2011), subdividido em 30 

freguesias. O município é limitado 

a norte pelo município de Vinhais, 

a leste por Macedo de Cavaleiros, 

a sul por Vila Flor e por Carrazeda 

de Ansiães e a oeste por Murça e 

Valpaços.

O concelho de Mirandela 

caracteriza-se pelas suas 

deslumbrantes paisagens naturais, 

num relevo rasgado pelo rio Tua e 

pautado pela geometria, dir-se-ia 

quase rigorosa, dos seus olivais

Tem destaque a fileira olivícola, 

dominante na estrutura agrícola 

local, mas também assente em 

fileiras complementares como 

as hortícolas, o mel, o queijo ou 

mesmo o o vinho. Refira-se ainda 

ainda a importância da Alheira de 

Mirandela, verdadeiro ícone local e 

elemento essencial da economia e 

sustentabilidade do concelho.

Murça é uma vila portuguesa no 

Distrito de Vila Real, Região Norte e 

sub-região do Douro, com cerca de 2 

100 habitantes.

É sede de um município com 

189,37 km2 de área e 5 952 habitantes 

(2011), subdividido em 7 freguesias.

O município é limitado a norte por 

Valpaços, a leste por Mirandela, a 

sueste por Carrazeda de Ansiães, 

a sudoeste por Alijó e a noroeste 

por Vila Pouca de Aguiar. Pela sua 

interessante diversidade climática, 

costuma-se dividir-se em três zonas: 

Terra Fria, Terra Quente e Terra de 

Jou.

A Porca de Murça, monumento 

célebre da Vila é o seu ex-libris; 

escultura celta que representa uma 

das divindades deste povo, o javali/

urso/porca. Estas esculturas existem 

aos milhares, mas é em Murça que 

se encontra a réplica mais bem 

conservada, não só por toda a 

região como por todo o Noroeste da 

Península Ibérica.

A situação geográfica, as 

características do relevo, o 

riquíssimo património natural, 

etnográfico e cultural, perante uma 

latente vivacidade dos costumes e 

tradições que ainda estabelecem 

uma estrita ligação entre o 

presente e o passado, são atributos 

suficientes para podermos afirmar 

que o Concelho de Murça tem algo 

de importante para oferecer a todos 

aqueles que o visitam.

Região  Região do Norte e Sub-região de 

terras Trás-os-Montes

Habitantes  11 500

Àrea município  658.96 km2

23 850 habitantes (2011)

Freguesias município  30

Distrito  Vila Real, Região Norte e sub-

região do Douro

Habitantes  2 100

Àrea município  189.37 km2

5 952 habitantes (2011)

Freguesias município  7

Mirandela

Murça

Vila Flor é uma vila portuguesa, 

pertencente à Região Norte e sub-

região do Alto Trás-os-Montes, com 

cerca de 2200 habitantes.

É sede de um município com 

265,81 km2 de área e 6697 habitantes 

(2011), subdividido em 14 freguesias. 

Famosos na arte de bem receber, os 

alojamentos em Vila Flor incluem, 

Região  Região Norte e sub-região do Alto 

Trás-os-Montes

Habitantes  2 200

Àrea município  265.81 km2

6 697 habitantes (2011)

Freguesias município  14

Vila Flor

para além de um Hotel, Agro Turismo 

e Turismo Rural. No verão, este 

“burgo alpestre” é procurado por 

centenas de turistas oriundos de 

vários cantos do país e estrangeiros, 

pela riqueza verdejante do seu 

Parque de Campismo.

EDP Produção 
é o Centro de 
Competências do 
Grupo EDP para o 
negócio da produção 
de eletricidade, em 
instalações próprias ou 
alheias, garantindo a 
evolução sustentada do 
sistema eletroprodutor 
nacional.

Com uma organização otimizada, detém competências 

em consultoria, assessoria, estudos, projetos de 

engenharia, construção, operação e manutenção 

de centrais elétricas e de barragens. A gestão do 

seu portfólio de ativos de produção, de acordo com 

as normas ambientais e de segurança, tem obtido 

certificação internacional, sendo também uma 

referência em responsabilidade social, contribuindo 

para a liderança mundial do Grupo EDP nos índices 

Dow Jones de sustentabilidade.

A EDP Produção possui uma vasta experiência em 

práticas de sustentabilidade corporativa e ética 

empresarial. A sua atividade centra-se em contribuir 

para a conservação e promoção da biodiversidade, 

redução da pegada ecológica e combate às alterações 

climáticas com o intuito de desenvolver as regiões onde 

a EDP Produção está presente.
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Presidente  Rui Fernando Moreira Magalhães

Secretário  Arménio Carvalho Ribeiro

Presidente  António José Pires Almor Branco

Vogal  António Freitas da Costa

Vogal  Carlos Jorge Vilela da Rocha Magalhães

Vogal  Fernando Francisco Teixeira de Barros

Vogal  José Luís Correia 

Vogal  José Maria Garcia da Costa

Assembleia Geral

Direção
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O Aproveitamento Hidroelétrico de 
Foz Tua (AHFT) está localizado no 
Norte do País na bacia do Douro. 
Situa-se no rio Tua, afluente da 
margem direita do rio Douro, a 
cerca de 1.1 km da confluência 
destes dois rios.

A barragem está situada no concelho de Alijó - distrito 

de Vila Real (encontro da margem direita) e no concelho 

de Carrazeda de Ansiães – Distrito de Bragança 

(encontro da margem esquerda). A sua albufeira 

abrangerá ainda os concelhos de Murça, Vila Flor e 

Mirandela.      

   

A albufeira à cota máxima (170 m) tem um comprimento 

de 27 km e uma área inundada de 420 ha. Prevê-se que 

a central possa ter uma produção bruta de 585 GWh, 

para uma potência instalada de 252 MW em dois grupos 

geradores. 

O AHFT vai produzir cerca de 600 GWh por ano, ou 

seja, reforça em 6% a capacidade de produção hídrica 

nacional. Esta produção é suficiente para assegurar, 

por exemplo, metade do consumo anual de eletricidade 

da segunda maior cidade do país, ou seja, metade da 

energia elétrica necessária para todo o concelho do 

Porto. 

A construção do AHFT iniciou-se em abril de 2011. Prevê-

se que o número de trabalhadores, em obra atinja cerca 

de 1000 pessoas no pico, nas várias frentes de trabalho, 

30% dos quais oriundos da região. 

A escavação para a fundação da barragem foi

concluída em julho de 2013 e em 2014 decorreram os 

trabalhos de betonagem da barragem, cujo término se 

prevê no final de 2015.

As escavações da central hidroelétrica e dos dois túneis 

do circuito hidráulico concluíram-se em 2014, estando 

prevista para 2015 a montagem das turbinas.

O enchimento da albufeira ocorrerá no início de 2016 e a 

entrada em serviço da nova central terá lugar até final 

do mesmo ano.
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Resultado Líquido

A ADRVT termina o ano de 2014 com 
um Resultado Líquido de 18.540,68 
euros, o que revela uma redução 
significativa em valor absoluto e 
em termos percentuais face a 2013 
(114.255,92 euros). 
Esta quebra é explicada essencialmente com gastos 

com pessoal, o que evidencia o crescimento da 

atividade da Agência, que reconheceu a necessidade de 

integrar novos colaboradores no seu quadro de pessoal.

A atividade da Agência centrou-se em dar continuidade 

aos projetos existentes, mas ficou marcada pelo 

arranque da atividade do Parque Natural Regional do 

Vale do Tua, daí a necessidade que se verificou em 

integrar novos colaboradores.
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Rubricas Notas 2014 2013

Ativo não corrente

Ativo

Capital Próprio e Passivo

Ativo corrente

Capital próprio

27.476.86€

910.000.00€

39.346.58€

675.990.94€

80.66€

1.585.990.94€

1.652.895.04€

8.010.95€

152.179.04€

18.540.68€

17.783.26€

4.906.31€

1.450.638.08€

1.474.164.37€

1.474.164.37€

1.652.895.04€

886.72€

160.189.99€

198.730.67€

0.00€

66.904.10€

3.318.15€

1.150.000.00€

65.737.45€

98.138.20€

0.00€

1.248.211.53€

1.317.267.13€

2.298.15€

43.664.76€

114.255.92€

1.501.54€

5.546.76€

1.150.000.00€

1.157.048.30€

1.157.048.30€

1.317.267.13€

0.00€

45.962.91€

160.218.83€

0.00€

69.055.60€

Ativos fixos tangíveis

Outras contas a receber

Reservas legais

Passivo

Caixa e depósitos bancários

Resultados transitados

Passivo não corrente

Passivo corrente

Resultado líquido do exercício

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Outros passivos correntes

Ativos fixos Intangíveis

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total do Passivo

Total do capital próprio e do passivo

Total do capital próprio

Investimentos Financeiros

Total do Ativo

Subtotal

Nota Introdutória Balanço

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

Comparando o resultado líquido de 2013 com 2014 podemos concluir 

que houve uma diminuição de 95.715,24 € , sendo que em 2013 houve um 

resultado líquido de 114.255,92€ e em 2014 de 18.540,68€

O resultado líquido de 2014 é inferior ao de 2013, pela conta de gastos 

com o pessoal ter sido a seguinte:

A diminuição do resultado líquido deve-se ao aumento considerável com os gastos com o pessoal.

Resultado Líquido

Em 2013 9.231.20€

ADRVT
47.864.60€

123.694.75€

PNRVT
75.830.15€
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Conta Rendimentos e Gastos Notas 2014 2013

Vendas e Serviços Prestados

Fornecimentos e Serviços externos

71/72

75

73

74

61

62

63

65762

763

761

79

78

67

64

69

812

68

Subsídios à exploração

Gastos com Pessoal

Variação de Inventários na produção

Imparidades (Perdas/reversões)

Outros gastos e perdas

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Gasto Líquido de Finaciamento

Impostos sobre o rendimento do período

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

> Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

> Resultado Operacional (Antes de gastos de financiamento e impostos)

Trabalhos para a própria entidade

Provisões (aumentos/reduções)

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Outros rendimentos e ganhos

Pos Neg

346.986.92€

-123.694.75€

0.00€

-47.884.33€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

-124.400.36€

51.007.48€

-32.466.80€

18.540.68€

18.540.68€

0.00€

0.00€

18.540.68€

221.018.80€

-9.231.20€

0.00€

-85.150.33€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

-1.50€

126.635.77€

-13.880.52€

112.756.14€

114.756.14€

0.00€

-500.22€

114.255.92€

Demonstrações de Resultados Demonstrações de Resultados

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

Fornecimento de Serviços Externos

Resultado Líquido

120.000€

40.000€

100.000€

20.000€

80.000€

60.000€

0€

100.000€

80.000€

60.000€

40.000€

20.000€

0€

Subsídios à exploração

400.000€

300.000€

200.000€

100.000€

0€

2014 20142013 2013

Subsídios à Exploração

Gastos com Pessoal

140.000€

60.000€

120.000€

40.000€

100.000€

20.000€

80.000€

0€

2014 20142013 2013

Gastos com Pessoal

Custos com Serviços Externos

Resultado Líquido
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4. Pessoal ao serviço da entidade
Tem ao seu serviço no Parque Natural Regional Vale do Tua, um trabalhador a partir de Novembro de 2013 em acordo 

de cedência de interesse público para exercer as funções de Diretor PNRVT, tem a partir de Fevereiro de 2014 mais um 

trabalhador np PNRVT e ainda a partir de fevereiro de 2014 um trabalhador na ADRVT como director da Agência. 

5. Ativos fixos intangíveis
Movimentos ocorridos nas rúbricas do ativo fixo intangível constantes do balancete e nas respetivas amortizações 

e provisões de acordo com os seguintes quadros discriminativas.

5.1. Trespasse

Não se aplica.

6. Ativos fixos tangíveis
Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo fixo tangível constantes do balanço e nas respetivas amortizações e 

provisões, de acordo com os seguintes quadros discriminativos:

6.1. Ativo Bruto Intangiveis e tangiveis

6.2. Empréstimos obtidos

Não se aplica.

6.3. Legislação aplicável à reavaliação

No presente exercício não se procedeu à reavaliação do ativo tangivel e dos investimentos financeiros.

6.4. Reavaliações

Não se aplica.

Notas Anexas Notas Anexas

Relatório e Contas 2014 Relatório e Contas 2014

Rubricas Saldo Inicial Aquisições Alienações Amortizações Saldo Final

Ativos Fixos Intangíveis:

Adiantamentos por conta de Imobilizações

Despesa de Instalação

Total

Propriedade Industrial

Ativos Fixos Tangíveis:

Projetos de desenvolvimento

Terrenos e Recursos Naturais

Equipamento Básico

Equipamento Administrativo

Adiantamentos por conta de I. Corpóreas

Imobilizações em curso

Edifícios e Outras Construções

Equipamento de Transporte

Imobilizações em curso

Outros imobilizações corpóreas

Total

0.00€

0.00€

12.373.80€ 8.935.75€ 3.438.05€

66.806.64€ 30.898.11€ 35.908.53€

0.00€

0.00€

79.180.44€ 0.00€ 39.833.86€ 39.346.58€

0.00€

-

-

-

0.00€

2.551.62€ 2.107.80€ 2.342.24€ 2.317.18€

0.00€ 24.850.00€ 4.158.33€ 20.791.67€

2.195.55€ 3.176.84€ 1.004.36€ 4.368.01€

0.00€

4.747.17€ 30.234.64€ 7.504.85€ 27.476.86€

Notas Anexas

1. Identificação da entidade

1.1. Identificação da entidade
Designação da entidade  Agência de Desenvolvimento Regional Vale do Tua – Associação ADRVT

Morada  Edifício associação de Municipios Terra Quente Transmontana, 5370-206 Mirandela

Endereço electrónico  geral@valetua.pt

Nº pessoa Colectiva  510 288 510

Natureza da Entidade  Associação de direito privado 

Objeto social 94110.O fomento e a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural do Vale do Tua, a favor 

da comunidade abrangida e em beneficio do interesse público, através da valorização dos recursos endógenos 

e do aproveitamento das oportunidades criadas pelo Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua em cooperação e 

colaboração com a administração local.

2. Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial Contabilístico utilizado
Decreto – Lei nº 36 – A /2011, de 09 de Março, aprovou o regime de normalização contabilística para as entidades 

do sector não lucrativo e a Portaria nº 106/2011, de 14 de Março, procedeu à publicação do quadro síntese de Contas 

relativo às especificidades inerentes às ESNL, e das notas de enquadramento às suas contas específicas sendo que a 

mesma integra o Sistema de Normalização Contabilística aprovado pelo Decreto - Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.

De acordo com o acima exposto, o fecho do ano de 2014 foi executado de acordo com as normas que integram o 

sistema de Normalização Contabilistico (SNC).

A Abertura do ano de 2015 será feita segundo as normas contabilísticas em vigor para as ESNL definidas pelo SNC. 

Os valores indicados são expressos em euros.

As demonstrações financeiras foram preparadas segundo a convenção dos custos históricos, e na  base 

da continuidade das operações da Agência de Desenvolvimento Regional Vale do Tua - Associação ADRVT, em 

conformidade com os princípios contabilísticos fundamentais da prudência, consistência, substância sob a forma, 

materialidade e especialização dos exercícios.

2.2. Comparabilidade do Balanço e das Demonstrações dos Resultados
Nos mapas de Balanço e das Demonstrações dos Resultados, os valores do exercício de 2014 são comparáveis com os 

do exercício anterior.

3. Principais Politicas contabilisticas

3.1. Ativos fixos tangíveis
Os Ativos fixos tangiveis estão mostradas pelos valores que resultaram da sua aquisição, deduzido das depreciações.

3.2. Existências
Não se aplica.

3.3. Dívidas de e a Terceiros em moeda estrangeira
Não se aplica.

3.4. Dívidas de e a Terceiros em moeda Nacional
Em relação às dívidas a terceiros, à data do fecho do Balanço, a Agência de Desenvolvimento Regional Vale do Tua – 

Associação ADRVT  tinha uma dívida no valor de 17.733,26€ a fornecedores em conta corrente.

3.5. Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósito à ordem e outros depósitos bancários.

Rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelos subsidios e prestação de serviços da 

actividade normal da associação. Cujo Saldo em 31/12/2014 é de 675.990,94€

- Conta Depósitos à Ordem ADRVT: 672.793,74€

- Conta Depósitos à Ordem PNRVT: 3.197,20€
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6.5. Ativos fixos tangíveis  em curso
Não se aplica.

6.6. Bens utilizados em regime de locação financeira
Não existem na empresa bens em regime de locação financeira.

7. Adiantamentos e empréstimos concedidos aos órgãos sociais
Não se aplica.

8. Dívidas 

8.1. De pessoal

Não há dívidas aos trabalhadores.

8.2. Outros Devedores e Credores ao Estado

A Agência de Desenvolvimento Regional Vale do Tua- Associação ADRVT tem um débito para com o Estado e Outros Entes 

Públicos, no valor de 2.304,90€, referentes aos encargos Retenção na Fonte e Sobretaxa do mês de Dezembro; o mesmo 

será regularizado, conforme o estipulado por lei, até 20 de Janeiro de 2015 e à Caixa Geral de Aposentações no montante de 

1.248,34€ referente ao mês de Dezembro e será regularizado até 15 de Janeiro de 2015 e à Segurança Social no montante de 

1.353,07€ e será regularizado até 20 de Janeiro de 2015.

8.3. Dívidas ao Estado e outros entes públicos, em situação de mora
Não existem dívidas ao “ Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora.

8.4. Dívidas a terceiros a mais de cinco anos
Não se aplica.

8.5. Dividas a terceiros cobertas com garantias reais
Não se aplica.

9. Compromissos Financeiros não incluídos no Balanço
Não se aplica.

10. Diferenças no Ativo entre as dívidas a pagar e as quantias arrecadas
Não se aplica.

11. Movimento dos deferimentos
Rendimentos a Reconhecer

Conta 28 – Rendimentos a reconhecer

Consideram-se os seguintes saldos nos rendimentos a reconhecer para projetos futuros e despesas futuras da 

ADRVT e PNRVT.

1º Rendimento da EDP – 910.000,00€

2º Rendimento a reconhecer da ICNF – 412.125,00€

3º Rendimento a reconhecer do empreendorismo – 7.471,63€

4º Rendimento a Reconhecer do Protocolo ADF – 121.041,45€

12. Demonstrações de resultados
12.1 A rubrica de fornecimento e serviços externos inclui o valor de 2.017,55 euros referentes ao pagamento de refeições no 

âmbito da deslocação do Diretor da ADRVT e do director do PNRVT e membros dos orgãos sociais.

12.2 A rubrica de honorários inclui o valor de 9.594,00€ euros que se destinaram a pagar os honorários do técnico oficial de 

contas em 2014 no valor de 5.904,00€ e do mês de janeiro do director no valor de 3.690,00€ com IVA incluído a taxa de 23%.
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