PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2022

01. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano Anual de Atividades da ALFA - Associação Livre de Fotógrafos do Algarve,
para o ano 2022 e está integrado no Programa de Ação para o triénio 2019-2022.
Este Plano foi construído com a finalidade de criar uma dinâmica flexível, adaptada à atual situação de
incerteza da pandemia em que vivemos, com atividades focadas na Fotografia e outras dirigidas a todos os
amantes da Cultura e das Indústrias Culturais e Criativas. O documento reflete os principais compromissos
apresentados no programa eleitoral pelos membros eleitos para os Corpos Sociais da ALFA, em 17 de
fevereiro de 2019.
É constituído por várias iniciativas transversais a vários setores da nossa sociedade, envolve na sua
realização outras entidades e organizações, promovendo a partilha de experiências. Acreditamos que os
projetos e as iniciativas ora apresentados dão um forte contributo para a afirmação e uma valorização
crescente da nossa Associação, do nosso know-how, da nossa identidade.
No campo da valorização da nossa sede vão ser realizadas obras de reabilitação e conservação do espaço
interior da sala da sede na Galeria Arco.
A equipa está convicta da qualidade deste Plano Anual de Atividades e tem a expectativa que todos os
associados se revejam no mesmo.
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02. CORPOS SOCIAIS

Os membros dos órgãos de governação da Associação são os seguintes:
Assembleia Geral
• Presidente: Vítor Azevedo, sócio nº 43, reformado, fotógrafo de natureza;
• Vice-presidente: Joaquim Pedro Santos, sócio nº 96, engenheiro civil;
• Secretário: Mauro Rodrigues, sócio nº 67, gestor TIC, youtuber;
• Suplente: Saúl Jorge Lopes, sócio nº442, médico pediatra;
Direção
• Presidente: Carlos Gama Cruz, sócio nº 31, profissional de comunicação, coordenador da formação;
• Vice-presidente: Vico Reis Ughetto, sócio nº642, licenciado em marketing, profissional de vídeo e
fotografia;
• Tesoureiro: Raúl Coelho, sócio nº 40, licenciado em ciências da comunicação, técnico de back office;
• Vogal: Sérgio Inácio, sócio nº 430, funcionário público;
• Suplente: Duarte Nuno Baltazar, sócio nº 64, jornalista de TV;
Conselho Fiscal
Presidente: Dina Pereira, sócia nº 616, funcionária pública;
Vice-presidente: Elsa Santos Nascimento, sócia nº 631, contabilista certificado, fotógrafa de viagens;
Secretário: José Simões, sócio n.º 55, empresário da construção e reabilitação urbana;

Este Plano Anual de Atividades está estruturado em três grandes eixos, a saber :
-

Parcerias;
Valorização e qualificação dos associados / formação;
Organização interna, gestão financeira e comunicação;

Apresentam-se seguidamente as principais linhas de cada um daqueles eixos.
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03. PARCERIAS

Entendida como a proposta inovadora da direção da ALFA, o seu objetivo reside na procura do intercâmbio
cultural e na partilha de conhecimento e experiências com outras organizações convidando, artistas,
agentes culturais, empresas, marcas e reputados fotógrafos e criativos profissionais, a participar nas
atividades da ALFA.
Propomo-nos:
●

Captar novos talentos e estimulá-los a colaborar connosco.

●

Rentabilizar as estruturas existentes aumentando e diversificando a itinerância de exposições ao ar
livre.

●

Recuperar anteriores sócios;

●

Celebrar um protocolo com uma marca de equipamentos para fotografia / tecnológica;

●

Estabelecer contactos com potenciais parceiros, p. ex.: Centro de Ciência Viva do Algarve, Direção
Regional de Cultura do Algarve, Museu Zero, Câmaras Municipais (programas de Apoio ao
Associativismo), para dinamização de atividades futuras;

●

Continuar disponíveis para fomentar acordos de intercâmbio artístico e cultural, com instituições
que apoiem o desenvolvimento técnico e artístico da fotografia, como por exemplo, municípios.

Evento anual

Propomo-nos realizar uma exposição fotográfica na área solidariedade social - Rostos de Insulina, integrado
no projeto «A Insulina Sai à Rua» desenvolvido em parceria com o CHUA (Centro Hospitalar Universitário
do Algarve), vários municípios algarvios e com o apoio de centros comerciais. Está prevista a mostra estar
patente ao público no Mar Shopping, em Loulé no mês de Abril.
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04. VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS ASSOCIADOS / FORMAÇÃO

O desenho do Programa global de atividades para o triénio 2019-2022, teve sempre no seu centro os
associados da ALFA, na perspetiva de estes se identificarem com um projeto inovador, partilhado e que os
valorize e qualifique enquanto amantes da fotografia.

Assim, para os associados da ALFA, a sua direção, compromete-se a criar, a desenvolver e a dinamizar as
seguintes atividades:

Apoio na concretização dos projetos fotográficos dos associados
A ALFA colocar-se-á ao lado dos seus associados para a concretização dos seus projetos fotográficos,
empenhando-se no apoio e na facilitação de contactos institucionais, na procura de potenciais parceiros
para esses projetos, dentro de um quadro de partilha de responsabilidades.

Formação
A direção da ALFA reconhece a importância da valorização do conhecimento nos vários domínios
relacionados com a fotografia e para tal compromete-se a executar um programa de formação dirigido
fundamentalmente aos associados da ALFA. À semelhança dos últimos anos, a ALFA realizará ações de
formação adaptadas quer às necessidades destes e ainda a outros interessados.

Para 2022 estão programadas as seguintes as ações de formação (cursos de curta duração / workshops):
●

Fotografia Digital – Iniciação (15 h)

●

Fotografia Digital – Intermédio (15 h)

●

Edição de Imagem (15 h)

●

Iluminação (20 h)

●

Astrofotografiaa (12 h)
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●

Fotografia para jovens – Iniciação (15 h)

●

Impressão 3D (4 h)

Além de formadores internos devidamente acreditados, recorreremos, sempre que necessário, a
formadores externos, que tragam mais valias em termos formativos.

Exposições e Tertúlias
A dinamização de múltiplas atividades de animação em torno do objeto da ALFA constitui-se igualmente
uma prioridade de trabalho a desenvolver em prol da afirmação da Associação.

No capítulo das Exposições, pretendemos apostar em projetos de autor, em temas em torno do ambiente
/ biodiversidade (Ria Formosa), saúde e indústria. Devido a algumas restrições no acesso a espaços
fechados e à reduzida dimensão da nossa sala na Galeria Arco, vamos privilegiar a organização de
exposições em espaços ao ar livre.

A ALFA celebrou em 18 de dezembro de 2020, um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de
Faro para apoio financeiro à aquisição de 10 estruturas e a curadoria de exposições em espaços ao ar livre,
no concelho de Faro. Durante o primeiro semestre de 2022, a ALFA continuará a executar o referido
Protocolo estando prevista a itinerância da exposição “ASul Profundo” de João Rodrigues em Estoi, Santa
Bárbara de Nexe e no renovado Jardim da Alameda em Faro.

No capítulo das Tertúlias“ Contar histórias em fotografia com…… “, serão dirigidos convites a sócios e
nomes conhecidos, na linha de sessões anteriormente realizadas.

Organização de passeios fotográficos
A riqueza das experiências proporcionadas pelo contacto direto com várias realidades, quer na nossa
região, quer noutras regiões, têm constituído o mote para várias iniciativas da ALFA. Face ao atual clima de
ainda alguma incerteza decorrente da situação de saúde pública que vivemos, iremos ser contidos na
dinamização deste tipo de atividades no ano de 2022. A título de exemplo iremos organizar visitas guiadas
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ao percurso Sete Vales Suspensos em Lagoa e a novos projetos Museológicos em Sagres ( Centro Expositivo
Multimedia) , Museu Zero e ao Parque Mineiro de Aljustrel.

Banco de imagens da ALFA
Neste capítulo, a equipa da direção da ALFA continuará a enriquecer o seu banco de imagens com
fotografias dos eventos da associação, constituindo assim um arquivo documental organizado.

05. ORGANIZAÇÃO INTERNA, GESTÃO FINANCEIRA, COMUNICAÇÃO

O ano 2022 continuará sendo um ano de procura da melhoria e de otimização dos recursos. Para tal
comprometemo-nos continuar a desenvolver o seguinte trabalho:

Eficácia e eficiência na gestão administrativa das quotizações dos associados
O sistema de gestão administrativa das quotas dos associados, implementado, continuará a ser otimizado,
incentivando os sócios ao pagamento das respetivas quotas.

Ampliação das instalações da ALFA
Procuraremos desencadear todos os procedimentos e parcerias conducentes ao aumento das instalações
da ALFA, cuja necessidade se tem vindo a constatar decorrente, por um lado, do armazenamento e, por
outro lado, da disponibilização de um espaço multifuncional ao nível tecnológico.

Manutenção e otimização dos canais de comunicação
O site da ALFA - www.alfa.pt – continuará a ser principal suporte de comunicação, existindo um reforço no
reforço da alimentação dos conteúdos. A ALFA continuará a reforçar a sua presença e regularidade através
das redes sociais. Será dado cumprimento ao RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados, de
harmonia com a legislação em vigor.
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Ainda no capítulo da comunicação, esta direção continuará a estimular a cooperação e o diálogo
institucional com outras associações e agentes culturais no sentido do desenvolvimento de atividades
conjuntas, parcerias e partilha de conhecimento e experiências.

Melhorias e valorização no interior da sala da sede
Irá ser otimizada a electrificação ( montagem de calhas e reforço da iluminação e do acesso à Internet) ,
será adquirido um frigorifico, efetuada a montagem de uma parede e porta de correr, com o objetivo de
ganhar espaço de arrumação e para a conservação do espólio artístico. A sala ficará dotada de equipamento
de Estúdio fotográfico (softboxes, fundos, camarim e flashes dedicados) o que permitirá disponibilizar o
seu uso a sócios, profissionais da fotografia ou a cedência a outras entidades criativas de todo o Algarve.

Faro, 11 de fevereiro de 2022
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A Direção

(Carlos Cruz – Presidente)

(Vico Ughetto - Vice-presidente)
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REVELAMOS O TEU LADO FOTOGRAFICO

ORÇAMENTO 2022
Unid.: €

RUBRICAS

DESIGNAÇÃO

VALOR

RECEITAS
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Formações / Workshops
Subsídios
Subsídios
Quotizações
Outras receitas
DESPESAS
Ativos Tangíveis
Ativos Tangíveis
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE
FSE

Fotografia Digital – Iniciação (15 h)
Fotografia Digital – Intermédio (15 h)
Edição de Imagem (15 h)
Iluminação (20 h)
Astrofotografia
Fotografia para jovens – Iniciação (15 h)
Impressão 3D
Aluguer de Estruturas expositivas metálicas
Estatais/Institucionais
Geral
Outras
TOTAL RECEITAS:

1 200
500
500
600
600
600
200
2 000
3 500
360
1 000
11 060

Montagem e transporte Estruturas expositivas metálicas
Equipamento para formação
Infraestruturas tecnológica - Acesso a Internet rápida (Wifi e LAN)
Nova electrificação da sede
Migração e ajustes no site
Honorários de Formadores
Despesas de Impressão digital
Domínio (renovação)
Montagem de parede e porta de correr e pinturas - interior
Publicidade e promoção redes sociais
Notariado e Conservatória
Material de Escritório
Eletricidade
Água
Deslocações e Representações
Seguros
Limpeza
Avenças
Outros

1 200
1 000
432
1 500
100
2 250
700
25
1 943
100
50
100
140
120
300
150
300
400
250

TOTAL DESPESAS:

11 060

RESUMO ORÇAMENTAL
RECEITAS

Unid.: €
SALDO

DESPESAS
11 060

11 060
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