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Mensagem do Conselho de Administração
O ano de 2015 foi um ano de transição entre os vários projetos e atividades que a APCA
tem realizado ao longo dos seus 10 anos de existência, aliás aniversário comemorado em 2015.
Uma vez que a sua atividade tem uma grande dependência do funcionamento dos sistemas
de incentivos comunitários, 2015 foi um ano atípico, motivado por 2 situações: encerramento
de projetos do anterior quadro comunitário e não abertura de regimes de candidaturas para o
novo Madeira 14-20.
De qualquer modo, a atividade da APCA neste ano não sofreu grandes alterações e
conseguiram-se realizar todas as iniciativas previstas para o ano. Neste sentido, é de destacar
a criação da Cátedra FCT Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares e a Globalização, da
qual a APCA é entidade co-fundadora com a Universidade Aberta, o CLEPUL e o IAC – Instituto
Açoriano de Cultura. Apoiada e validada pela FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia,
esta Cátedra é a primeira de uma série de iniciativas que irão colocar a APCA num novo
paradigma de desenvolvimento estratégico, criando um novo ciclo de atividade que mescla
Cultura com Ciência, Arte e Tecnologia.
Neste período de transição foi importante manter uma estrutura de parceiros e
colaboradores activa e dinâmica, afim de preparar os próximos desafios que nos serão
colocados entre 2016 e 2018, período em que a APCA terá de desenvolver e maturar a sua
estratégia e organização para o novo paradigma que decidiu iniciar e que tem já o seu
primeiro epíteto na aprovação pelos sócios deste novo modelo estratégico em Janeiro de 2016,
com a realização das eleições para os seus corpos gerentes para o próximo quadriénio.

Pelo Conselho de Administração
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Análise breve
O ano de 2015 correu de forma prevista, face aos projetos e iniciativas realizadas, pese
embora já tenha sido um ano de transição no que respeita aos sistemas de incentivos
comunitários, entre um Quadro Comunitário e o novo Madeira 14-20. Da mesma forma, o ano
fica marcado pelas eleições regionais e pela mudança completa no Governo Regional, o que
levou à necessidade de se efetuar novos contatos com os novos dirigentes eleitos em 2015.
Face a estes constrangimentos, a atividade da APCA permaneceu inalterada e até
lançámos um novo projeto, a Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos
e a Globalização. Esta Cátedra, que se insere na nova dinâmica da APCA, foi apoiada pela
FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia e foi criada em parceria com a Universidade
Aberta e o Instituto Açoriano da Cultura.

Organização interna
A 31 de Dezembro de 2015, a APCA mantinha uma estrutura de gestão controlada,
assumindo 1 único funcionário a tempo inteiro e gerindo o seu corpo de colaboradores de
acordo com a existência de projetos em curso, financiados por fontes externas.
O Conselho de Administração continuou a ter dois membros executivos (Presidente e
Vice-Presidente), não remunerados, e um membro não executivo.
Toda a estrutura de gestão dos projetos da APCA esteve sempre atribuída diretamente
aos responsáveis pelos projetos, contratados em regime de prestação de serviços.

Projectos executados ou em execução
Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e Globalização
A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica em parceria com a Universidade
Aberta / Universidade de Coimbra conseguiu aprovar junto da FCT – Fundação para a Ciência
e Tecnologia em Junho de 2015, a Cátedra Infante Dom Henrique de Estudos Insulares e da
Globalização, sendo esta a primeira vez que esta matéria dos estudos sobre as Ilhas consegue
ter uma validação científica organizada numa Cátedra, promovendo assim projetos de
investigação, seminários e congressos que versem o ideário das ilhas e arquipélagos num
contexto de globalização.
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Como parceiros da APCA neste projecto estão igualmente o Instituto Açoriano de
Cultura, que irá promover a mesma no arquipélago açoriano e a Universidade de Cabo Verde,
através do seu departamento de Ciências Sociais e Humanas.
No final de julho e princípios de agosto, esta cátedra acolheu em Lisboa a Conferência
Internacional de 2015 da World Communication Association, subordinada ao tema
“Connecting Global Matters: Culture, Education and Geopolitics”.
A Cátedra surgiu na sequência do projecto “Aprender Madeira” – Dicionário
Enciclopédico da História da Madeira que compilou toda a informação existente sobre o
arquipélago, os madeirenses e a sua Diaspora, focando várias disciplinas do conhecimento (da
Geologia à Biologia, passando pela História, Ambiente e Emigração, etc), desde que a Ilha da
Madeira surgiu do fundo do Oceano Atlântico até aos nossos dias.

Aprender Madeira
Em 2015 encerrou-se definitivamente o projeto Aprender Madeira em termos
comunitários com a entrega do relatório final em Maio, tendo sido aprovado sem quaisquer
críticas pelo Instituto de Desenvolvimento Regional. Ficou pendente o reembolso final dos
últimos 5% dos valores FEDER que até 31 de Dezembro não tinham sido transferidos.

Patrisig
O projeto Patrisig foi concluído neste ano com a realização das duas últimas
exposições, no Porto da Cruz (30 Dez de 2014 a 31 de Jan) e no Porto Santo, onde a
componente multimédia esteve em destaque no Plano TIC da escola secundária local, levando
os alunos a desenvolveram aplicações e roteiros para serem integrados no projeto.
No final do primeiro trimestre, o relatório final do projeto foi entregue ao PRODERAM /
IFAP, tendo havido uma auditoria pelo IFAP ao projeto que decorreu a 4 de Agosto. Esta não
trouxe quaisquer irregularidades e o projeto foi formalmente encerrado pelo IFAP em Setembro,
tendo sido pagos os reembolsos finais do mesmo no último trimestre.

Arqueomac
O projecto ARQUEOMAC, apoiado pelo Programa PCT Mac, já tinha sido encerrado
em termos de execução técnica e financeira no final de 2013 e início de 2014, mas em 2015 foi
alvo do relatório final para o PCT MAC. Neste âmbito e devido aos problemas de execução e
gestão do projeto pelo chefe de fila nas Canárias (o mesmo mudou por 3 vezes), a APCA teve
alguns prejuízos financeiros do projeto, não tendo conseguido validar a tempo e horas a última
declaração de gastos relativo ao projeto, deixando assim de receber o respectivo reembolso.
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500 Anos da Diocese do Funchal

A APCA continuou o seu appio à gestão da execução do projeto e sua candidatura
ao programa INTERVIR +, tendo sido parceira da Diocese neste projeto, através do seu Vice
Presidente do Conselho de Administração, João Maurício Marques.

MadeiraDig
O Madeira Dig teve mais uma edição em parceria com a Estalagem da Ponta do Sol,
Casa das Mudas e Digital Berlin tendo uma vez mais excedido as expectativas, com um
aumento de públicos que praticamente esgotou a sala durante os 4 dias de espectáculos. Em
2015, tivemos 98% de ocupação de todos os lugares comercializáveis dos espectáculos, o que
diz bem da capacidade agregadora do evento.
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