FORMULÁRIO DE ANTEPROPOSTA
opram.madeira.gov.pt
Título Oficina do Artesão – Unidade Móvel Formativa
Área Temática
Área temática da Juventude apenas proponentes com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos.
Restantes áreas temáticas maiores de 18 anos.
✔ Cultura 
✔ Inclusão social  Turismo  Desporto  Segurança e
 Ambiente 
Salvamento Marítimo  Juventude (Cidadania, Hábitos de Vida Saudável)

Âmbito
Assinalar apenas uma opção.

 Municipal (Impacto em apenas um concelho)
✔

Supramunicipal (Impacto em pelo menos dois concelhos)
Descrição
Descreva, com maior detalhe possível, a proposta de projeto a realizar, indicando os seus objetivos,
destinatários ou público-alvo e o local para a sua implementação.

O Projeto Oficina do Artesão - Unidade Móvel Formativa, insere-se no plano de
atividades de 2022 da ACAPORAMA- Associação de Casas do Povo da RAM, mais
especificamente na vertente formativa e socio-cultural. Preocupados com a
desvalorização cultural e perda de património imaterial, a ACAPORAMA, pretende,
através da unidade móvel formativa, dinamizar um conjunto de formações gratuitas
pela RAM, contando com o apoio logístico das 43 Casas do Povo. Através destas
formações (bordado madeira, vimes, tecelagem, costura/carapuças, palmito)
pretendemos: Estimular a criatividade, imaginação, observação e perceção do nosso
património, Garantir a sobrevivência das tradições regionais, através da
educação/formação e conservação; Promover perspetivas alternativas de criação,
inovação e valorização do trabalho artesanal. Contaremos com a envolvência das 43
Casas do Povo, de 7 formadores, de 1 coordenadora e de 1motorista de pesados.
Trata-se assim de um projeto pioneiro, que pretende fortalecer, potencializar e
divulgar as áreas artesanais mais típicas e representativas da Região.

Orçamento 149.365,75€
De caráter não obrigatório

Período de Execução 12 meses (1 ano)
De caráter não obrigatório

Outra informação relevante
De caráter não obrigatório

Pretende-se para além da aquisição e transformação da carrinha, adquirir material
formativo bem como pagar todos os recuros humanos afetos ao projeto.
30/11/2021
Data
Assinatura

José Sérgio Fernandes de Oliveira

Ao submeter o Formulário de Anteproposta, o(s) proponente(s) declara(m) conhecer e aceitar as normas do
da Portaria n.º 372/2019, publicada no JORAM I Série, n.º 108, de 5 de julho, que define os princípios técnicos,
a metodologia e as regras de operacionalização do orçamento participativo da Região Autónoma da Madeira
para o ano de 2019, assumindo total responsabilidade pelas informações. Os dados recolhidos destinam-se
exclusivamente à gestão, divulgação e processamento dos serviços do Governo Regional da Madeira e não
serão cedidos a outras entidades. Os titulares dos dados podem aceder à informação que lhes respeite e
solicitar por escrito a sua atualização e correção.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) PROPONENTE(S)
José Sérgio Fernandes de Oliveira
Nome
10818502 8ZX7
N.º Cartão do Cidadão ou de Bilhete de Identidade
Morada
Caminho do encontro da portada n.º20
Código Postal
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Data de Nascimento 16/08/1976
291 761 460/ 962 497 101
Telefone/Telemóvel
geral@acaporama.org
Email
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N.º Cartão do Cidadão ou de Bilhete de Identidade
Morada
Código Postal
Data de Nascimento
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Email
Nome
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Morada
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Data de Nascimento
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