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PÁGINA 1 

Mensagem do Conselho de Administração 
 

Se o ano de 2016 foi extremamente complicado para a APCA, o ano de 2017 foi de 

reestruturação completa da nossa estrutura de funcionamento e lançamento de um conjunto 

de projectos e iniciativas que irão ajudar a tornar a APCA mais sustentável e resiliente no futuro. 

Em termos financeiros, 2017 foi igualmente um ano de transição, em que se se 

renegociou parte das dívidas de curto prazo para com terceiros, quer com credores individuais, 

quer com credores colectivos e igualmente se procuraram novas fontes de receita para 

equilibrar as contas correntes da associação e preservar investimentos futuros. No entanto, o 

passivo global aumentou face ao ano anterior, muito por influencia de dívidas aos associados 

que financiaram parte da renegociação desse passivo. 

Para conseguir esta reestruturação, foi ponto assente o reforço dos recursos humanos 

qualificados da APCA, que se tornou a entidade cultural sem fins lucrativos da RA Madeira com 

mais quadros ao seu serviço, estratégia que iremos prosseguir para 2018 e anos vindouros, com 

a contratação de mais quadros qualificados assente sempre numa lógica de equilíbrio 

financeiro e sustentável em projectos de média duração que assegurem um mínimo de 

estabilidade aos nossos recursos humanos. 

Os próximos passos irão ser dedicados ao aumento da nossa massa associativa afim 

que a APCA possa desenvolver novas parcerias, reforçando a sua ligação à nossa comunidade 

atlântica. 

 

Pelo Conselho de Administração 

 

 



PÁGINA 2 

Análise breve  
 

Durante 2017, a APCA dedicou-se a reestruturar um conjunto de iniciativas que tinha 

em execução, criando novas parcerias e assumindo-se como prestadora de serviços em áreas 

onde possuía know how interno. Para isso identificámos lacunas do mercado regional e fomos 

à procura de parceiros, públicos e privados, para a assumpção de novos projectos. Exemplos 

disso são a parceria com a Câmara Municipal do Porto Moniz para o Gabinete do idoso, o 

lançamento do IECAT – Instituto de Estudos Culturais, Artes e Tecnologias, os serviços para várias 

autarquias relativas à execução dos Planos de Apoio às classes desfavorecidas, a parceria com 

a AMRAM para a extensão do projecto Patrisig para todo o arquipélago e ainda o lançamento 

de novos projectos ligados às Ilhas Selvagens. 

De sublinhar que em termos económicos, 2017 foi importante para o equílibrio das 

contas da associação, mesmo que algumas situações tivessem que ser estendidas para 2018, 

afim de se conseguir um verdadeiro equilíbrio das contas. 

Organização interna 
 

A 31 de Dezembro de 2017, a APCA tinha 6 funcionários efetivos e preparava-se para 

contratar mais 7 pessoas que irão entrar ao serviço no primeiro semestre de 2018, afim de se 

dedicarem a vários projectos em curso na Associação. 

Com esta reestruturação, a APCA passou a ter 3 departamentos específicos: o 

Departamento de Projectos Culturais, o Departamento de Projectos Sociais e o Departamento 

Administrativo-Financeiro. 

De sublinhar que 2017 motivou ainda uma mudança de espaço operacional da APCA, 

saindo do Madeira Tecnopolo e ocupando um escritório no centro do Funchal. 

Projectos executados ou em execução 
 

Aprender Madeira 

Para além da manutenção e gestão dos conteúdos do site Aprender Madeira, o ano 

de 2017 foi dedicado a resolver várias situações de pagamentos em atraso a vários autores e 

investigadores do projecto. No ano foram resolvidas cerca de 80% de todas as situações em 

atraso, ficando as remanescentes para serem resolvidas em 2018. 



PÁGINA 3 

De sublinhar que o projecto teve um apoio financeiro da CM Funchal no valor de 5.000 

euros, para além de outros apoios privados. 

 

MadeiraDig 

O Festival MadeiraDig 2017 foi um dos mais procurados de sempre, com a APCA a 

registar 100% de taxa de ocupação para os 4 dias do evento. Produzido uma vez mais com 

recursos próprios, o Festival teve apenas um apoio reduzido da AP Madeira para a cobertura 

de algumas viagens. 

 

Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e Globalização 

A Cátedra Infante D. Henrique (http://cidh-global.org/) prosseguiu as suas actividades 

em 2017 com o destaque para o Seminário Permanente de Estudos Globais, edições de obras 

em papel e formato digital, bem como receção de investigadores e projectos de investigação 

específicos. 

 










































