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rodrigo ávila
Membro do Conselho de administração da GraTer

GraTer eMPenhada
na CaPTação de novos inCenTivos
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no passado mês de junho teve lugar a 5ª 
reunião do Comité de acompanhamento do Programa 
de desenvolvimento rural – Prorural – onde foram 
analisados os montantes dos projectos de investimento. 
estão já aprovados mais de mil projectos, com um volume 
financeiro de cento e noventa milhões de euros, dos quais 
foram já pagos cento e dezanove milhões de euros.

 
relativamente à despesa pública, 

a GraTer tem aprovados mais de 
quatro milhões de euros.

Também no âmbito do Prorural 
(na sua abordagem leader), a 
GraTer promoveu um Showcooking, 
na Feira da Gastronomia das Festas 
da Praia da vitória, para promover os 
pratos típicos locais. 

este evento teve uma forte adesão 
por parte do público e agradou muito 
aos empresários que nele participaram.

Face ao negativismo da conjuntura 
mundial, há pela parte da GraTer 
um grande empenho em despertar não 
só os seus associados (mas também 
cativando os que ainda não o são) para 
a captação de novos investimentos, 
através de sistemas de incentivos que 
estão disponíveis. 

os montantes atrás mencionados e as experiências 
relatadas ao longo desta revista demonstram que a 
estratégia da GraTer tem dado frutos e que vale a 
pena o estímulo para se estabelecerem metas ainda mais 
ambiciosas!  



d e S ta q u e

a GraTer, no âMbiTo 
da abordaGeM leader do 
Prorural (ProGraMa de 
desenvolviMenTo rural 
dos açores), ProMoveu uM 
evenTo de  ShOwCOOkInG na 
Feira da GasTronoMia das 
FesTas da Praia da viTória 
que visou, sobreTudo, 
dar a ConheCer os PraTos 
TíPiCos loCais, o seu Modo 
de ConFeCção e as reCeiTas 
envolvidas aTravés da 
deMonsTração, ao vivo, das 
MesMas. 

a ParTiCiPação na “Feira 
sabores do aTlânTiCo” CoM 
a Presença da ConFraria 
da alCaTra, CooPeraTiva 
bioazóriCa, resTauranTes 
“o PesCador” e “quinTa do 

C o M  S h O w C O O k I n G

MarTelo” e das PasTelarias “o 
Forno” e “MiMos”. 

a iniCiaTiva PreTendeu 
iGualMenTe ProMover o 
“esPaço açores-Tradição 
& GourMeT”, loCalizado 

eM lisboa, PerTenCenTe 
às assoCiações de 
desenvolviMenTo loCal 
dos açores GraTer, arde, 
asdePr e adeliaçor, que 
CoMerCializa ProduTos 
açorianos.
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deMonStraçõeS 
culInárIaS ao 
vIvo na “FeIra 
SaboreS do 
atlântIco”

ao lonGo das FesTas 
“Praia 2011”,  várias ForaM 
as deMonsTrações de 
Culinária que ProMoveraM 
os ProduTos e a Culinária 
loCais aTravés do evenTo 
de ShOwCOOkInG  ProMovido 
Pela GraTer eM ParCeria CoM 
a orGanização da “Feira de 
GasTronoMia do aTlânTiCo” 
desTe ano.
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Testemunho do passado
conFraria Da alcatra
aPresentou carne e Peixe
a Confraria da alcatra abriu e fechou o Showcooking 

organizado pela GraTer. segundo duarte Fournier, 
existiu um “feedback muito bom. Tivemos muita partici-
pação. houve, sobretudo, muita curiosidade”. de acordo 
com Confrade Mor, houve o cuidado de “despertar as 
pessoas para a não adulteração do prato (…) por isso, 
usámos as receitas mais tradicionais e os ingredientes 
mais genuínos”. além da tradicional alcatra de carne, a 
Confraria quis mostrar que a alcatra é igualmente um 
modo de confeccionar, tendo apresentado, na sua se-
gunda exibição, uma alcatra de peixe. duarte Fournier 
relembra que, além destas, existem as alcatras de feijão, 
de fava, de coelho bravo ou a alcatra de “matracoses” 
que, na ilha, “as pessoas usam para temperar as sopas 
do espírito santo”.
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Inovação à mesa
cooPerativa Bioazórica 
na PromoÇÃo Do vegetarianismo
“apresentámos uma culinária vegetariana”, ex-

plicou o responsável pela cooperativa biozazórica que 
marcou presença, por duas vezes, no Showcooking. 
Francisco diniz disse ser “ainda um pouco inovação, 
aquilo que fazemos”, mas espera que futuramente tam-
bém a dieta vegetariana possa ser um “hábito e uma 
tradição”. “apostámos muito nas plantas aromáticas: 
salsa, alecrim, coentros, manjericão, tomilho”, explicou, 
mas cima de tudo “acentuámos a tónica da alimentação 
saudável, mas com sabor”. apresentaram sopas, sala-
das biológicas e sobremesas: “houve muito interesse por 
parte das pessoas que nos fizeram muitas perguntas”.  
esta iniciativa, sublinhou, serviu igualmente para promo-
ver os produtos biológicos da bioazórica junto dos con-
sumidores.

S h O w C O O k I n G  g r at e r
Vo x  p o p 

Caldeirada de Peixe
Prato Do showcooking
chamou Pessoas ao “o PescaDor”
a caldeirada de peixe confeccionada pel´ “o Pescador” no Showcooking serviu de cartaz promocional deste espa-

ço de restauração localizado na Praia da vitória: “o prato que levámos acabou por chamar pessoas ao restaurante nos 
dias seguintes, disse o responsável pel’ “o Pescador”, josé almerindo. o gerente considerou ter sido uma experiência 
“muito positiva” que acabou por gerar um “convívio muito interessante” para o pessoal do restaurante que acabou por se 
estrear neste género de iniciativas de demonstração de culinária ao público. “as pessoas aderiram, provaram a nossa 
comida e fizeram perguntas e comentários”, disse, acrescendo que “esta é uma iniciativa que se deveria repetir para o 
ano”.
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Sopa de Peixe de São Mateus
“Quinta Do martelo”
levou Prato PremiaDo

a sopa de Peixe à Moda de são Mateus foi o prato 
que o restaurante “quinta do Martelo” levou ao evento 
Showcooking da GraTer. 

Trata-se de uma receita premiada que, para o seu 
gerente, Gilberto vieira, quis mostrar “a simplicidade da 

nossa gastronomia, a qualidade dos nossos produ-
tos do mar e da terra e a miscelânea de gostos e 
sabores que resultam da sua aculturação culiná-
ria”. o proprietário explicou que esta sopa arreca-
dou, em 1997 e 1998, o prémio “Gastronomia Pa-
trimónio Cultural”, um galardão ao nível nacional. 
“as pessoas gostaram de ver como preparámos a 
sopa, desde o consertar do peixe, à confecção da 
receita e da prova”, disse, adiantando que “o truque 
da boa gastronomia é ela passar de mão-em-mão”.

Receita recuperada
“mimos” aPostou
no “conDe Da Praia”

para joão rocha, gerente da pastelaria “Mimos”, instalada na cidade da Praia da vitória, a presença do estabe-
lecimento no Showcooking da “Feira sabores do atlântico 2011”, no decurso das festas concelhias, foi importante na 
divulgação de um doce em que estão a apostar: a queijada Conde da Praia. embora a receita recuperada tenha formato 
de pudim, esta pastelaria comercializa-a em bolo de pequenas dimensões. o responsável defende que a iniciativa de 
demonstração gastronómica ao vivo deve ter seguimento no próximo ano: “no meu caso, as pessoas aderiram muito, 
acabando por ser uma experiência muito positiva, a repetir, na minha opinião”.
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Confecção e história
 “o Forno” contextualizou
Bolos Donas amélias

tratou-se do primeiro Showcooking em que partici-
pou a pastelaria “o Forno”. a sua proprietária, ana Maria 
Costa, refere ter sido uma iniciativa muito interessante. 
“enquanto confeccionávamos as miniaturas dos bolos 
donas amélias, fui explicando notas históricas acerca d´ 
“o Forno”. 

à medida que ia falando, as pes-
soas aproximavam-se do espaço e fi-
cavam para provar. acabou, penso eu, 
por se criar um ambiente agradável”.

 a empresária reconheceu a impor-
tância de eventos como este, uma vez 
que, proliferam na comunicação social 
programas e concursos de culinária 
que atraem os consumidores.
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no Passado dia 30 de junho do 
CorrenTe ano realizou-se, eM PonTa 
delGada, a quinTa reunião do CoMiTé 
de aCoMPanhaMenTo do ProGraMa 
de desenvolviMenTo rural da reGião 
auTónoMa dos açores.

o enConTro, Presidido Pela direCTora 
reGional dos assunTos CoMuniTários 
da aGriCulTura, FáTiMa aMoriM, e Pelo 
seCreTário reGional da aGriCulTura e 
FloresTas, noé rodriGues, ConTou CoM a 
Presença de rePresenTanTes da CoMissão 
eFThiMios bokias e kaTalin GonCzy.

o resPonsável Pela TuTela  açoriana 
ressalvou que eM 2007, quando a 
reGião aPresenTou o seu ProGraMa de 
desenvolviMenTo rural Para ser aPreCiado 
e aProvado Para o Período de 2007-2013, 
Fê-lo de uMa ForMa MuiTo ConsCienTe, 
reFerindo TraTar-se de uM ProGraMa 
que era FulCral Para os açores e que 
devia ser, no MáxiMo, adequado às nossas 
CirCunsTânCias e esPeCiFiCidades que 
são diFerenTes daquelas que PriMaM no 
ConTinenTe euroPeu e no esPaço MesMo de 
ouTras reGiões ulTraPeriFériCas. 

r e u n i ã o  d o  C o M i T é  d e  ava l i a ç ã o 
p r o r u r a l é  F u l c r a l
pa r a o S  a ç o r e S

190 MIlhõeS
vIa prorural

noé rodriGues exPliCou que já ForaM 
subMeTidos Mais de Mil e oiToCenTos 
ProjeTos de invesTiMenTo ao Prorural, 
sendo que, desTes, Mil e vinTe e uM já esTão 
aProvados, CoM uM voluMe FinanCeiro de 
CenTo e novenTa Milhões de euros dos 
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na quinTa reunião do 
CoMiTé de aCoMPanhaMenTo 
do ProGraMa de 
desenvolviMenTo rural 
do arquiPélaGo açoriano, 
os resPonsáveis 
salienTaraM a iMPorTânCia 
FulCral do Prorural na 
reGião e a neCessidade 
da sua adaPTação às 
esPeCiFiCidades das ilhas.
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encontro 
avalIou 
deSeMpenho
na regIão

quais já se enConTraM PaGos CenTo e 
dezanove Milhões de euros. 

na reunião ForaM disCuTidos os 
seGuinTes PonTos: sínTese da aCTual 
siTuação da exeCução do Prorural; 
análise e aProvação do relaTório anual 
de exeCução do ProGraMa  relaTivo ao ano 
de 2010; avaliação inTerCalar do Prorural; 
inForMação ao CoMiTé de aCoMPanhaMenTo 



e v e n t o Mundo Rural 

sobre as observações ForMuladas Pela Ce 
na sequênCia do exaMe anual ao Prorural 
(de aCordo CoM o n.º 2 do arTiGo 83.º do 
reGulaMenTo (Ce) n.º 1698/2005) e; ProPosTa 
de alTeração do Prorural.

grande dInaMISMo
doS proMotoreS

aPós eFeCTuar uMa breve alusão 
às PrinCiPais alTerações do ConTexTo 
soCioeConóMiCo, a PresidenTe do CoMiTé 
de aCoMPanhaMenTo Fez reFerênCia 
ao Grande dinaMisMo Por ParTe dos 
PoTenCiais ProMoTores na adesão ao 
Prorural. a resPonsável MenCionou 
que ForaM reCePCionados 1.891 Pedidos 
de aPoio nas Mais diversas Medidas de 
invesTiMenTo e que, à daTa, exisTeM 1.021 
ProjeTos aProvados e 586 Pedidos de 
aPoio PaGos.

relaTivaMenTe à desPesa PúbliCa, 
reFeriu que já Foi reCePCionada, na 
GesTão do Prorural, uM ToTal de 
304.956.398,58 € e aCresCenTou que de 
desPesa PúbliCa aProvada já se ToTaliza 
190.884.538,00 € e PaGa uM ToTal de 
119.680.841,18 €.

2010 FoI ano
 MuIto IMportante

o ano de 2010 Foi uM ano MuiTo 
iMPorTanTe Para a GesTão do Prorural, 
CoM uMa exeCução do ProGraMa de 
30,9% e que à daTa a exeCução é de 35%. a 
PresidenTe do CoMiTé de aCoMPanhaMenTo 
reCordou o FaCTo de só eM 2009 se TereM 
iniCiado os PaGaMenTos das Medidas de 
invesTiMenTo, uMa vez que Foi Moroso 
o ProCesso de aCrediTação do PróPrio 
ProGraMa e do orGanisMo PaGador.

no que diz resPeiTo às Taxas de 
exeCução e CoMProMisso, a PorTa-
voz reFeriu que a Taxa de exeCução 
relaTivaMenTe às aProvações enConTra-se 
nos 63%, a Taxa de CoMProMisso nos 56% e a 
Taxa de exeCução aTual é de 34,68 %.

relaTivaMenTe à reGra do n+2 reFeriu 

que esTa Foi CuMPrida e que no aCTual 

quadro não ConTou CoM o 

adianTaMenTo iniCial, Mas siM e 

só CoM a desPesa eFeTivaMenTe 

PaGa, eMbora o adianTaMenTo 

enTre Para o CálCulo do n+2. 

a  I M p o r t â n c I a  d o S
g r u p o S  d e  a c ç ã o  l o c a l

n a r e G i ã o

o CoMiTé de aCoMPanhaMenTo do ProGraMa 
de desenvolviMenTo rural dos açores desTaCou 
a iMPorTânCia do Trabalho realizado Pelos 
quaTro GruPos de aCção loCal (Gal) açorianos, 
resPeCTivaMenTe, Pela GraTer, adeliaçor, arde e 
asdePr, eM TerMos de ProjeCTos reCePCionados, 
aProvados e PaGos. 

eM MaTéria de desPesa PúbliCa aProvada, 
aCTualMenTe a GraTer TeM Mais de quaTro Milhões 
de euros, a asdePr TeM dois Milhões e a adeliaçor 
TeM uM Milhão e noveCenTos.
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PoTenCiar o TurisMo nas ilhas
aTravés da GeoloGia

já poderá ter descido ao algar lávico tercei-
rense, subido ao vulcão poligenético picoense ou 
admirado a disjunção colunar florentina e não se 
apercebeu de tal. Afinal, falamos do geo-léxico 
que fundamenta uma visita ao algar do Carvão na 
Terceira, uma escalada ao cimo da montanha do 
Pico ou um admirar da rocha dos bordões na ilha 
das Flores.

Tornar interessante e visível a interpretação 
geomorfológica do património vulcânico para o tu-
rismo açoriano é a base do projecto Geoparque 
açores.

o objectivo é integrar a rede internacional (Ge-
oparks european) e mundial (Global Geoparks ne-
twork) da UNESCO e, por essa via, beneficiar da 
promoção dos actuais 43 parques europeus e 77 
em termos globais.

a GraTer faz parte dos órgãos sociais da 
Geoaçores – associação Geoparque açores cria-
da em Maio de 2010, ocupando todos os cargos da 
assembleia Geral, sendo a direcção e o conselho 
fiscal repartidos pela Adeliaçor, Arde, Asdepr, Azo-
rina, secretaria regional do ambiente e a gestão 
científica a cargo da Universidade dos Açores.

Actualmente em fase final de candidatura, o Ge-
oparque açores quer implementar uma estratégia 
turística que explique e que dinamize actividades 
relacionadas com o geoturismo, articulando a pro-
tecção do meio natural com a exploração susten-
tada de animação turística. 

assim, depois dos dois parques nacionais do 
naturtejo Geopark (www.naturtejo.com) e, mais re-
centemente, do aroucaGeopark (www.geoparque-
arouca.com), o GeoParque açores (http://www.
azoresgeopark.com) passará a ser o terceiro do 
país e o único vulcânico da europa.

57 geossítios
nas 9 ilhas

 “9 ilhas - um Geoparque” – esta é a máxima 
que a associação atribui ao projecto que já tem 
definidos 57 geossítios, ou seja, locais que pela 
sua riqueza geológica estão assinalados para ge-
oturismo.

r e p o r ta g e M

Geoparque açores

o projecto geoparque açoreS, do qual a grater encabeça a aSSeMbleIa-
geral doS corpoS SocIaIS da aSSocIação geoaçoreS, quer Integrar aS redeS 
InternacIonaIS e MundIaIS de geoparkS coMo eStratégIa de preServar o aMbIente e 
potencIar o turISMo. no Fundo, pretende-Se que o turISta paSSe a conhecer taMbéM 
a vIda geológIca daS nove IlhaS açorIanaS daquele que Será o únIco parque de 
orIgeM vulcânIca na europa. SaIba, coM a olhar o Mundo rural, coMo e aproveIte 
eSta excurSão antecIpada.
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lema do 
geoparque 

açores: 
“erupções de 

sabores, aromas 
e experiências...”

estes geossítios estão dis-
tribuídos por santa Maria (5), 
são Miguel (10), Terceira (7), 
Graciosa (5), são jorge (5), Pico 
(8), Faial (6), Flores (6) e Corvo 
(3), além de outros dois geossítios 
submarinos.

é sob o lema “erupções de sabo-
res, aromas e experiências…” que 
se pretende vender o destino açores, 
integrado no segmento de turismo na 
natureza.

Estão já definidas várias rotas para 
se poder ter uma visão alargada do Ge-
oparque açores, nomeadamente através 
da rota das Cavidades vulcânicas, onde 
se podem encontrar o algar do Carvão, a 
Gruta do natal e a Furna d’água, na ilha Terceira; 
a Furna do enxofre, na Graciosa; a Gruta das Tor-
res, no Pico; e a Gruta do Carvão em s. Miguel.

além das rotas dos Miradouros e da rota dos 
Trilhos Pedestres que existe em todas as ilhas, 
será dado destaque à a rota do Termalismo por 
via da Ferraria, das Furnas, das Caldeiras da ri-
beira Grande e da Caldeira velha, em s. Miguel; 
do Carapacho, na Graciosa; e do varadouro, no 
Faial.

o Geoparque açores quer igualmente apostar 
na rota dos Centros de Ciência com a visitação 
ao observatório do ambiente e Museu vulcano-
espeleológico d´ “os Montanheiros”, na Terceira, 
ao Centro de interpretação do vulcão dos Capeli-
nhos e observatório do Mar, no Faial; à Casa da 
Montanha e solar do lajido, no Pico; e ainda ao 
observatório astronómico, ao expolab e ao ob-
servatório vulcanológico e Geotérmico dos aço-
res, localizados em s. Miguel.

geo-actividades
e geo-produtos

o dossier de candidatura do Geoparque açores 
à rede europeia e rede Global de Geoparques 
deverá ser entregue este outubro para apreciação 
e posterior aprovação ainda em 2012 ou em 2013.

além da criação destes circuitos, pretende-se 
que o projecto traga dinamismo económico à re-
gião. ou seja, além da visitação de grutas e paisa-
gens, querem potenciar-se geo-actividades e pro-
dutos, que poderão, por exemplo, passar por um 
voo de asa-delta a partir da montanha do Pico ou 
por apreciar o geo-queijo de são jorge ou as geo-
-espécies de são jorge.

Tem sido várias as iniciativas que a Geoaçores 
tem promovido para divulgar o futuro geoparque 
açores, entre elas, a assinatura de um protocolo 
de colaboração de um apoiado pela Flad e coor-
denado pelo C.n.educação; workshop´s; presen-
ça em conferências internacionais; promoção na 
última bolsa de Turismo de lisboa; entre outros.
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e n t r e v I S ta

“quereMos que o GeParque açores
MosTre a exCelênCia do nosso GeoTurisMo”

Manuel paulino Costa 

grater» o que é que, na 
prática, vai ser o geoparque 
açores?

Manuel paulino costa 
(Mpc)» neste momento, temos 
um conjunto de entidades com 
competência na gestão no territó-
rio, às vezes a sobreporem-se e 
a repetir um conjunto de acções, 
por isso o objectivo, e o mais di-
fícil talvez de atingir, é que o Ge-
oparqueaçores consiga articular 
e colocar todas estas entidades 
a falar a mesma linguagem e a 
venderem o mesmo produto de 
qualidade. a ideia é criar um con-
junto de atractivos, de roteiros, 
de ofertas de visitação com qua-
lidade, dentro do turismo activo, 
da natureza, com uma estratégia 
comum de promoção do geotu-
rismo em termos internacionais. 
queremos que o Geoparque 

açores seja um veículo para pu-
blicitar a região como somos um 
destino de excelência do geotu-
rismo, com uma gestão eficaz do 
território, que mostre a grande 
qualidade do nosso geoturismo.   

grater» como serão ven-
didas as ilhas via geoparque 
açores?

Mpc» nesta primeira fase, 
pensámos na criação de um con-
junto de roteiros interessantes 
para vender os açores. um de-

les – porque há muitas pessoas 
que gostam do contacto com a 
natureza, mas não propriamen-
te de andar a pé – é um roteiro 
dos miradouros. há um conjunto 
de miradouros por todas as ilhas 
em que conseguimos fazer a in-
terpretação da paisagem nesses 
locais, com pequenos painéis 
informativos, com folhetos com-
plementares. os visitantes, ao 
pararem nesses miradouros as-
sinalados, poderiam interpretar 
a geopaisagem de cada ilha. os 
percursos pedestres também se-
rão outro roteiro para se conhe-
cer, não só o património natural, 
mas o cultural. Temos também 
o termalismo, algo que aparece 
agora, já com exemplos na Fer-
raria, em são Miguel, e no Ca-
rapacho, na Graciosa, em que a 
saúde e o bem-estar podem ser 

o MeMbro da dIrecção e porta-voz da aSSocIação geoparque açoreS não 
teM dúvIdaS de que a Integração da regIão nuMa rede MundIal de 77 parqueS 
potencIará o geo-turISMo por deScobrIr naS IlhaS. para ISSo, alerta Manuel paulIno 
coSta, é precISo a artIculação de eMpreSaS de anIMação turÍStIca, operadoreS, 
aSSocIaçõeS e entIdadeS públIcaS. o deSaFIo eStá lançado coM a candIdatura 
açorIana a aguardar a  aprovação da rede europeIa e global de geoparqueS eM 
FInaIS de 2012, InÍcIo de 2013.

“o Geoparque 
mostrará que 

somos um destino 
de excelência do 

geoturismo”
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“queremos criar 
parcerias com 
empresas que 

possam desenvolver 
produtos certificados”
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no Geoparque Açores
“as associaÇões sÃo
Parceiros PrivilegiaDos”
grater» qual o papel das associações regionais 

para o desenvolvimento do geoparque açores e dos 
financiamento decorrentes do PRORURAL?

Manuel paulino costa» o facto de termos escolhido, 
para a formação da associação Geoparque açores, asso-
ciações de desenvolvimento regional tem a ver com o seu 
âmbito, porque chegam praticamente a todas as populações 
e possuem ligações que permitem chegar às autarquias e 
ao Governo regional. acabam por ser parceiros privilegia-
dos para passarmos a mensagem aos vários utilizadores 
do Geoparque Açores. Em termos financeiros, temos pro-
tocolos, nesta primeira fase, com a secretaria regional do 
Ambiente e Mar (SRAM) que nos dá uma parte do financia-
mento, e também do turismo, mas também temos de par-
tir para outros financiamentos e o PRORURAL poderá ser 
uma fonte de financiamento do futuro e ter um papel muito 
importante. isto porque o Prorural encaixa-se perfeitamente 
nisto. Mas é preciso haver uma almofada financeira para 
avançarmos com os investimentos.

e n t r e v I S ta

o preço para a vinda de um não 
residente aos açores, por vezes, 
continua a ser condicionante e 
mesmo proibitiva.

grater» explique-nos a for-
mação do geoparque açores?

Mpc» numa primeira fase, a 
associação foi criada com o Go-
verno regional, através da secre-
taria regional de ambiente e do 
Mar (sraM), e com as quatro as-
sociações de desenvolvimento lo-
cal: a adeliaçor, a GraTer, a 
arde e a asderP. estamos ago-

ra a tentar alargar estas parcerias 
com a assinatura de memorandos 
de colaboração. Por exemplo, 
a arT já se disponibilizou a tal, 
também gostaríamos de avançar 
com a associação de Turismo dos 
açores (aTa), mas associações 
como “os Montanheiros”, “amigos 
dos açores” e outras e mesmo ao 
nível das empresas de animação 
turística, como as “Casas açoria-
nas” poderão ser nossos parcei-
ros. Portanto, há aqui um conjunto 
muito alargado de entidades a ser 
envolvidas.

incentivos. Temos também os 
centros de visitação e de ciên-
cias que existem, como o Cen-
tro dos Capelinhos, o boqueirão 
nas Flores, o algar do Carvão 
na Terceira, a Gruta Carvão em 
são Miguel, entre muitas outras 
– tudo isto são infra-estruturas 
que podem constituir roteiros do 
Geoparqueaçores.

grater» qual vai ser a 
importância do geoparquea-
çores para o desenvolvimento 
regional?

Mpc» a ideia será não só de-
senvolver as empresas de ani-
mação turísticas locais, como 
ao nível da restauração, da ho-
telaria, entre outros. queremos 
criar parcerias com empresas 
que possam desenvolver produ-
tos que sejam certificados, que 
tenha qualidade.

grater» que sinergias o 
geoparqueaçores vai procurar 
junto do sector dos transpor-
tes, seja aéreos ou marítimo, 
para implementar a dinâmica 
do geoparque açores?

Mpc» esse é, de momento, 
um dos problemas que temos. 
Quando queremos planificar com 
alguma antecedência um con-
junto de viagens inter-ilhas, sur-
ge sempre o mesmo problema: 
nunca sabemos para o ano quais 
serão os horários, acontecendo o 
mesmo ao nível dos transportes 
marítimos. vamos fazer os nos-
sos possíveis, mas isso foge ao 
nosso domínio, mas era funda-
mental que houvesse uma política 
de transportes marítimos a médio 
prazo, para podermos planear 
com dois a três anos de antece-
dência.

nas ligações aéreas foram 
criadas tarifas promocionais, mas 



e v e n t o

exPliCar os objeCTivos 
e sobreTudo envolver 
os ParCeiros eM Torno 
do ProjeCTo GeoParque 
açores ForaM os objeCTivos 
que levaraM a Geoaçores 
e a assoCiação reGional 
de TurisMo (arT) a junTar 
esPeCialisTas, direCTores 
dos dois GeoParques 
naCionais, resPonsáveis 
PolíTiCos e oPeradores 
TurísTiCos no âMbiTo das 
iii jornadas de reFlexão 
de aniMação TurísTiCa, que 
deCorreraM na vila das 
velas, eM são jorGe, de 27 a 29 
de Maio.

enTre eles esTeve o 
rePresenTanTe da ProGeo 
PorTuGal – assoCiação 
euroPeia Para a Conservação 
do PaTriMónio GeolóGiCo, 
Mário Cahão, invesTiGador do 
deParTaMenTo de GeoloGia 

da FaCuldade de CiênCias da 
universidade de lisboa; aléM 
de FranCisCo silva e josé 
Manuel siMões, do insTiTuTo 
de GeoGraFia e ordenaMenTo 
do TerriTório; joana 

rodriGues e MarGarida beléM 
dos GeoParques naTurTejo e 
arouCa resPeCTivaMenTe e de 
oPeradores TurísTiCos. 

Mundo Rural 

esTudiosos, GesTores de 
GeoParques e oPeradores 
TurísTiCos reuniraM-se na 
vila das velas, eM são jorGe, 
Para ParTilhar exPeriênCias 
e ConheCiMenTos. 
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g e o pa r q u e  a ç o r e S
e M  r e F l e x ã o  t u r Í S t I c a

j o r n a d a s  e M  s ã o  j o r G e

objectIvo: 
preparar 
terreno para 
o Futuro 
geoparque 
açoreS.
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MerCado CoM novo ProduTo 
de valor nuTriTivo e CoMerCial
 oS novoS geladoS quInta doS açoreS quereM Marcar a cultura 
gaStronóMIca daS nove IlhaS atravéS de uM produto de qualIdade “únIco” 
nuMa lógIca de coMercIalIzação quer naS grandeS SuperFÍcIeS coMercIaIS 
coMo naS pequenaS gelatarIaS. queM reSIStIrá a uM gelado dona aMélIa ou a 
uM gelado queIjada da gracIoSa? o projecto quer aInda baptIzar uM gelado 
por Ilha e atIngIr MercadoS aléM regIão. a “olhar o Mundo rural” dá-lhe a 
experIMentar, eM prIMeIra Mão, algunS doS SaboreS.

“vai ser um gelado de pri-
meira gama, considerado um 
premium, com grande valor nu-
tritivo e comercial” – esta é a 
definição alargada dos novos 
gelados quinta dos açores feita 
por helga barcelos, sócia-ge-
rente da açorcarnes, do Grupo 
barcelos, empresa que acaba 
de lançar no mercado uma nova 
gama de produtos lacticínios a 
partir da recentemente instalada 
fábrica nos arredores de angra 
do heroísmo.

Tem, à partida, uma capaci-
dade instalada de produção de 
1000 litros de gelado por dia, 
mas para já, em fase de arran-
que, o valor a atingir será entre 
dois a três mil litros de gelado 
por semana.

p r o j e c t o  e x e M p l a r

Trata-se de um projecto eco-
nómico apoiado pelo Proru-
ral através da GraTer que 
quer chegar além ilhas: “temos 
três mercados alvo: o regional, 
nos açores, o nacional e o da 
Madeira”, disse a empresária 
que não esconde a vontade de 
uma incursão pelos circuitos da 
diáspora açoriana nos estados 
unidos da américa, até porque 
já tem em preparação a certifi-
cação da Food and drug admi-
nistration (Fda). 

ao todo, são quatro os tipos 
de embalagem dos gelados 
quinta dos açores que na sua 
composição terão entre 10 a 15 
por cento de gordura: 150 ml e 
500 ml para o consumidor final; 
2,5 litros para a restauração; e 

5 litros para o serviço de vitri-
na nas gelatarias. isto porque o 
Grupo barcelos quer competir 
com as principais marcas de ge-
lados nacionais e montar o seu 
equipamento próprio junto dos 
restaurantes, cafés, etc., atra-
vés do franchising da sua marca 
certificada.

gelado
ao lanche

além da aposta nas redes de 
comercialização e numa campa-
nha de marketing específica para 
os produtos quinta dos açores, 
a estratégia passa igualmente 
por uma mudança de hábitos de 
consumo: “gostávamos de mu-
dar os hábitos de consumo e fa-

Gelados quinta dos açores

Mundo Rural 
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zer com que as pessoas comam 
gelados sem ser só no verão. o 
gelado deve ser visto como um 
lanche nutritivo porque, do pon-
to de vista alimentar, é extrema-
mente completo, é um excelen-
te produto lácteo, tem todos os 
nutrientes necessários e ideais 
para o crescimento, por exem-
plo, de uma criança”, como já 
verifica noutras paragens ge-
ográficas: “os países nórdicos 
têm por hábitos consumirem 
gelados ao lanche”.

em termos de investimento, 
esta nova produção de gelados 
resulta de cerca de 250 mil eu-
ros em equipamento que con-
sistem em duas tinas de pas-
teurização, homogeneizador, 
um freezer em contínuo, quatro 
tanques de maturação, uma 
embaladora de gelados, uma 
torre de esfriamento e dosifica-
dores de fruta e pastas.

ao todo, em termos de recur-

sos humanos, estão a trabalhar 
na equipa de lacticínios entre 6 
a 8 funcionários na unidade fa-
bril localizada no reguinho, na 
freguesia de são bento.

gerar valor
acrescentado

hoje em dia, explica hel-
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ga barcelos, “os gelados são 
dos produtos com maior valor 
acrescentado no sector dos 
lacticínios, mas regra geral, as 
grandes empresas de gelados 
compram as bases feitas e adi-
cionam leite e água. aqui, nos 
gelados quinta dos açores nós 
fazemos a própria formulação 
de base dos gelados, controla-
mos todas as matérias-primas e 
todos os processos”.

até porque, entende “em épo-
ca de crise, é importante que as 
empresas invistam em produtos 
de valor acrescentado, foi essa 
a principal intenção com os nos-
sos gelados”.

de referir que, em termos de 
lacticínios, o Grupo barcelos 
apostou igualmente no lança-
mento de novos produtos: do 
leite fresco micro filtrado, de 
leites fermentados; iogurtes de 
beber; e de queijos frescos e de 
pasta mole (ver abaixo novas 
embalagens).
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ção portuguesa de actividade 
económicas) separa os gelados 
dos produtos lácteos, ao con-
trário dos restantes países do 
mundo. se formos à legislação 
americana e de outros países 
europeus, os gelados são en-
carados como um produto lác-
teo. Por isso, não aceitaram os 
gelados dentro desse programa 
e retiraram o apoio. esse prin-
cípio está errado. o gelado é 

r e p o r ta g e M

uma escolha que, segundo a 
administradora, refere assentar 
sobretudo na inovação, na pre-
ocupação com a não duplicação 
de produtos já existentes, mas 
igualmente no respeito pelas 
outras empresas: “é um respeito 
por toda a indústria dos açores. 
é importante que se tente pro-
duzir produtos que sejam com-
plementares e não concorren-
ciais com outras empresas para 
que se possam atingir diferentes 
mercados e exportar o máximo 
possível”.

cae separa gelados
dos produtos lácteos

Para helga barcelos “a Gra-
Ter tem desenvolvido um tra-
balho muito interessante no de-
senvolvimento das zonas onde 
intervém”, referindo que, no 
caso em concreto dos gelados, 
obteve a aceitação que procu-
ravam e que não encontraram 
no projecto inicial: “este projec-
to inseriu-se num programa de 
apoio aos lacticínios que entrou 
na medida 1.7 do Prorural. Tí-
nhamos diferentes produtos lác-
teos: o leite, os iogurtes e leites 
fermentados, os queijos e os 
gelados. os gelados não foram 
aceites como produto lácteo. a 
legislação portuguesa, mesmo 
em termos de CAE (Classifica-
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Da amora do Corvo à meloa de S.tª Maria

 nove ilhas
nove saBores
os gelados quinta dos açores querem ser uma referên-

cia na cultura gastronómica insular. é por isso que lançam o 
gelado dona amélia e o gelado queijada da graciosa, a par 
dos tradicionais sabores do chocolate, da baunilha – com a 
particularidade destas matérias-primas virem do equador e 
de Madagáscar, respectivamente –, do morango (com recur-
so a fruta local) e do doce de leite.

Seis sabores que não se ficam por aqui. Helga Barcelos, 
sócia-gerente da empresa açorcarnes, do grupo barcelos, 
explica que a gama de sabores só fica completa com “um 
gelado representativo de cada ilha”.

assim, não poderia faltar o gelado de ananás de São Mi-
guel, o de meloa de Santa Maria, o do mel do pico, o das 
espécies de São jorge, o do gin tónico do Faial, o de araçá 
das Flores e o de amora do corvo.

“vão ser produtos únicos”, referiu a porta-voz do grupo 
barcelos que espera que toda a cadeia económica envolvida 
perceba o alcance destes gelados: “queremos que os em-
presários açorianos percebam a importância de se vender 
um gelado dos açores, em vez de outras marcas”, referindo-
-se não só à questão da promoção turística, como de consu-
mo dos lacticínios açorianos.
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um produto lácteo. assim, nós 
candidatamo-nos à GraTer e 
aí, sim, foi aceite a produção de 
gelados”.

grater acarinhou 
projecto

segundo a responsável, a 
associação “acarinhou de ime-
diato o projecto”: “sentimos, da 
parte da GraTer, que acari-
nharam de imediato o projecto. 
Perceberam a importância e a 
mais-valia desse produto para 
região”.

o projecto foi apoiado a 60 
por cento pelo eixo 3 do Pro-
rural, através da GraTer, 
permitindo um financiamento de 
90 mil euros para aquisição da 
gama principal de equipamen-
tos, design e confecção de em-
balagens.

 “os açores têm uma imagem 
muito positiva sobretudo no 
mercado continental e temos de 
fazer uso dessa imagem e levar 
o nosso produto de qualidade 
ao encontro desse consumidor. 
nós acreditamos que aliar um 
produto tão saboroso, que já 
começa a ter procura, à marca 
açores e a matérias-primas de 
qualidade, como são as açoria-
nas, vai trazer vantagens com-
petitivas muito grandes a estes 
produtos e a região”.
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olho rural

as peças desenhadas 
numa folha de papel inglês 
substituíram o risco feito em 
casa, decalcado para o tecido 
com papel de carbono. as 
estampagens são previamente 
desenhadas, picotadas e 
cobertas com tinta de anil.

na graciosa e na terceira o 
produto com maior produção 
actual é os bordados.

a exportação de bordados “foi 
um meio de negócio florescente 
nomeadamente para os eua, 
canadá, alemanha, Inglaterra, 
brasil e Itália. hoje exporta-
se menos porque o forte das 
vendas é ao turista”.

Bordados

In “arteS e oFÍcIoS tradIcIonaIS daS IlhaS terceIra e gracIoSa”, edição da grater

chegado à ilha terceira «há mais de cem anos», através da 
Madeira cujo bordado local é caracterizado pelo inglês para 
onde eram vendidas a maioria das produções. as empresas 
madeirenses enviaram agentes para a ilha que
 aqui abriram pequenas sucursais e 
sensibilizaram muitas mulheres, em 
particular das zonas rurais, para 
trabalharem nas suas casas 
as peças já estampadas, 
como forma de terem 
um rendimento familiar 
extra.

apesar de um 
certo grau de 
mecanização os 
bordados locais 
mantêm a tradição 
da sua quase total 
manufactura.
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F r u t e r  e  F r u t e r c o o p

“eM dez anoS quaSe trIplIcáMoS
aS noSSaS produçõeS”

 a  Fruter – aSSocIação de produtoreS de FrutaS, de produtoS hortÍcolaS e 
FlorÍcolaS da Ilha terceIra apoSta não Só no IncreMento da produção que, ao longo doS 
anoS teM conSIderável, coMo na InveStIgação para Melhorar a Sua oFerta. uM objectIvo 
que, quer a cooperatIva, quer a aSSocIação que a coMpõe, perSpectIvaM uMa nova dInâMIca 
coM a projecção de uMa nova central hortoFrutIFlorÍcola. a revISta “olhar o Mundo rural” 
dá-lhe a conhecer a hIStórIa e a perSpectIva Futura deSta aSSocIada da grater.

criada no início da década 
de 90, com base num núcleo já 
existente de produtores de ba-
nana, a Fruter – associação de 
Produtores de Frutas, de Pro-
dutos hortícolas e Florícolas da 
ilha Terceira surge com o objec-
tivo de diversificação da produ-

ção agrícola existente, come-
çando a sua a sua laboração a 1 
de janeiro de 1993.

volvidas quase duas déca-
das, quer a associação, quer a 
cooperativa – as duas estrutu-
ras que a compõe – mantém o 
desiderato original: melhorar a 
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qualidade do produto e o rendi-
mento dos seus 105 produtores 
associados.

um objectivo que, desde o ar-
ranque do projecto, está na me-
mória, na vontade e na missão 
do presidente da Fruter/Fruter-
coop, Fernando sieuve de Me-
nezes.

“em dez anos, quase tripli-
cámos as nossas produções”, 
exemplificou o responsável, 
explicando que, apesar da sus-
ceptibilidade agrícola aos fenó-
menos ambientais insulares, as 
hábitos de consumo das popu-
lações são responsáveis pela 
procura dos seus produtos fru-
tícolas, sobretudo da banana, 
hortícolas, mel e flores.

um dos últimos melhores 
anos, conta, foi em 2008 em que 
o volume de produção rondou 
as 893 toneladas, sendo destas, 
606 toneladas de banana. 

Fernando sieuve de Menezes 
atribui dois importantes factores 
para o “escoamento total” da 
Frutercoop: a maior importân-
cia dada aos hortofrutícolas na 
roda alimentar para consumo 
humano e à obrigatoridade das 



cantinas escolares fornecerem 
alimentações equilibradas. um 
circuito para o qual a coopera-
tiva contribui, mas que desejava 
poder aprofundar ainda mais.

agricultura fora
da recessão

“nós prevemos que haja mais 
procura, mas devido às dificul-
dades de mercado da ilha – com 
duas grandes superfícies comer-
cais que esmagam as pequenas 
empresas – os nossos acessos 
são dificultados”, referindo-se 
aos grandes volumes de pro-
dução que os “hiper-contratos” 
pressupõe. 

o responsável não tem dú-
vidas que “o regresso à terra” e 
às lojas de proximidade são um 
fenómeno que há já ano e meio 
se sente na ilha, perante a “re-
cessão” que se avizinha: “nesse 

período de recessão, o sector 
agrícola será o menos afectado, 
porque é o básico”.

é por isso que Fernando 
sieuve de Menezes refere que 
a Frutercoop está a apostar “no 

aumento da área de 
produção dos nos-
sos associados”, 
referindo estar em 
curso, entre mui-
tos, a reconversão 
da actividade agro-
pecuária para a 
hortofruticultura.

Pro necessida-
de ou vocação, um 
facto é a entrada 
de novos sócios 
“sobretudo jovens”, 
explica: “há uma 

franja de pessoas novas a entrar 
para a Fruter, que já sabe o que 
quer, que já surgem a produzir 
determinados produtos que não 
há no mercado e que já conhe-
cem o nosso trabalho”. Tudo 

factores que, para o respon-
sável pela Fruter, representam 
mais-valias para a cooperativa e 
para o mercado. “a estratégia da 
cooperativa é analisar, a cada 
momento, as necessidades do 
mercado”, adianta.

o exemplo disso está na 
aposta que a Fruter, apesar de 
já os comercializar, quer fazer 
na batata-doce e no inhame: 
“queremos comprovar cientifica-
mente as qualidades que estes 
produtos tem na alimentação” 
para repensar e fortalecer as 
suas vendas.

nova central
Hortofrutiflorícola

actualmente com sede na 
Canada nova, nº32, santa lu-
zia, em angra do heroísmo, a 
Fruter já perspectiva a sua evo-
lução em novas instalações, a 
criar de raíz, junto à zona da 

a S S o c I a d o  g r at e r
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vinha brava, através da cons-
trução de uma Central horto-
frutiflorícola ao longo de 2.600 
metros quadrados.

um investimento de 2,7 mi-
lhões de euros que contarão 

com apoios de verbas comuni-
tárias, do Governo regional e 
da Fruter.

Fernando sieuve de Me-
nezes antecipa o arranque da 
obra para 2012 e descreve que 
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dela surgirá um espaço “moder-
no, totalmente equipado, que 
vai permitir à Frutercoop ter 
todos os procedimentos de re-
cepção, normalização e expe-
dição dos produtos”. Com três 
naves separadas, uma para a 
hortofruticultura, outra para a 
floricultura e uma tercera para 
a apicultura, a futura Central de 
produção da Fruter vai passar 
a usufruir de vários espaços di-
ferenciados para poder imple-
mentar o sistema de seguran-
ça alimentar, de acordo com a 
aplicação do método haCCP.

divulgação
e investigação

Para a Fruter, membro da 
Federação agrícola dos aço-
res, a promoção e divulgação 
de todos os produtos produzi-
dos pelos seus associados tem 
sido uma preocupação, não só 
através da participação em fei-
ras de âmbito regional e nacio-
nal, como internacional; através 
de concursos horto-frutícolas e 
competições de mel – produ-
to para o qual a Fruter obteve 
certificação; por via da presen-
ça em vários encontro de foro 
científico ou comercial; e pela 
promoção de várias acções de 
formação, como jornadas técni-
cas, dias de campo, cursos de 
formação entre outros.

o trabalho de aperfeiçoa-
mento dos produtos da Fruter 
tem sido desenvolvido em par-
ceria com a universidade dos 
açores e a secretaria regional 
da agricultura e Florestas atra-
vés de vários programas de co-
laboração.

Para mais informações sobre 
a Fruter, consulte www.fruter.pt. 

Financiamento de Proximidade
 a grater
 na Fruter
para o presidente da direcção da Fruter e da Frutercoop, 

estruturas que desenvolvem a sua acção com uma equipa de 
perto de dez pessoas, entre engenheiros, pessoal administrati-
vo e funcionários, o papel da associação de desenvolvimento 
Regional GRATER foi “fundamental” pelo “financiamento de 
proximidade” que permitiu à cooperativa.

“Consideramos que a actividade desenvolvida pela Gra-
Ter, na sua área de intervenção, tem sido muito boa porque 
permite às pequenas e médias empresas financiarem-se para 
alguns projectos com o chamado «financiamento de proximi-
dade» que tem uma agilidade de funcionamento que não tem 
nada a ver com outros financiamentos que existem”, conside-
rou Fernando sieuve de Menezes.

o responsável referiu que “a Fruter, quando arrancou com 
a floricultura, obteve vários apoios provientes do PRORURAL, 
através da GraTer, a 50 por cento nalguns equipamentos 
que comprámos que foram fundamentais a nivel informático e 
ao nível da qualidade de trabalho que pretendíamos para os 
nossos técnicos e funcionários”.

o responsável pela Frutercoop, cooperativa associada da 
GraTer, refere que os apoios da associação de desenvol-
vimento local “permitiu-nos equipar com uma resposta mais 
célere e cuidadosa em termos de tudo aquilo que desenvolve-
mos na actividade da hortofrutifloricultura”.
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av I S o

Mundo Rural 

2010

desde a data de início do programa até ao final do ano em 
análise deu entrada na GraTer 50 projectos, 35 durante o ano de 
2009 e 15 durante o ano de 2010. Foram aprovados na totalidade 
33 projectos. 
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a g e n d a

d e  1 3  a 1 6  d e  o u t u b r o

FeIra agro-coMercIal
na praIa da vItórIa

travar a deSertIFIcação 
no eSpaço europeu

com o objectivo de co-financiar acções que sublinhem o papel e 
a utilidade da PaC, enquanto política comum da união europeia tais 
como a produção e distribuição de material audiovisual e/ou multimé-
dia de carácter inovador e original; acontecimentos mediáticos; conferên-
cias e seminários, a Comissão Europeia disponibiliza apoios financeiros 
para o desenvolvimento de iniciativas que se enquadrem nesse âmbito, podendo as pessoas colec-
tivas legalmente constituídas há pelo menos dois anos candidatar-se até 30 de setembro de 2011.

c a n d I d at u r a S

acçõeS de InForMação 
relacIonadaS coM a pac

a Feira agro-Comercial da ilha Terceira realiza-se, este 
ano, na cidade da Praia da vitória. a iniciativa, promovida pela 
Câmara de Comércio de angra do heroísmo e pela associa-
ção agrícola da ilha Terceira, decorrerá de 13 a 16 de outubro. 

à semelhança de edições anteriores, a associação de de-
senvolvimento regional GraTer vai marcar presença neste 
certame que tem por objectivo a exposição das actividades 
económicas da ilha Terceira nas áreas da agricultura, comér-
cio, indústria e serviços.

a Comissão europeia está aberta à apresentação de propostas 
a iniciativas-piloto para prevenir e travar a desertificação na Europa, 
tais como a luta contra a escassez de água, secas e desertificação. 
Podem candidatar-se organismos privados ou públicos, organizações 
não-governamentais, agentes e instituições, universidades e/ou insti-
tutos de investigação da união europeia até 30 de setembro de 2011.

I n I c I at I va S - p I l o to

apoIoS qren
ao turISMo 2015

at é  3 0  d e  S e t e M b r o

podem candidatar-se, até 30 de setembro, a 
Projectos em Co-Promoção, no âmbito do sis-
tema de incentivos à investigação e desenvolvi-
mento Tecnológico os seguintes organismos: em-
presas, entidades sem fins lucrativos, unidades 
de investigação e desenvolvimento, entre outros. 

o quadro de 
referência estra-

tégico nacional (qren) na área do Turismo tem 
as seguintes áreas enquadráveis: alojamento tu-
rístico, restauração, rent-a-car, agências de via-
gens, operadores turísticos e animação turística. 
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a g e n d a

decorre até 30 de setembro de 2011 a consul-
ta pública do “livro verde – Promoção dos sabo-
res da europa” lançada pela Comissão europeia.

esta iniciativa tem como principal objec-
tivo a definição da estratégia que melhor 
possa evidenciar junto do consumidor eu-
ropeu e estrangeiro a qualidade, as tradi-
ções e o valor acrescentado dos produtos 
agrícolas e alimentares da união europeia.

a 1 2  d e  o u t u b r o

conhecer propoStaS
Sobre Futura pac

Mu
nd

o R
ura

l 

teve início a 24 de agosto o período de apresenta-
ção de candidaturas ao programa esPon - rede euro-
peia de observação do ordenamento do Território. os 
interessados podem formalizar candidatura até dia 20 de 
outubro de 2011 nas seguintes prioridades: 1 – investi-
gação aplicada; 2 – análises dirigidas; 3 – Plataforma 
científica; e 4 – Actividades Transnacionais em Rede.

at é  2 0  d e  o u t u b r o

candIdaturaS
abertaS ao eSpon

a Comissão Europeia vai apresentar oficial-
mente as propostas de regulamento para a PaC 
– Política agrícola Comum depois de 2013 no pró-
ximo  dia 12 de outubro, circulando, no entanto, 
versões oficiosas. Nestes projectos existem arti-
gos (como o relativo à definição de produtor ac-
tivo) e anexos (como o relativo aos tectos nacio-
nais de ajuda) que estão ainda por desenvolver. 
além disso, o conteúdo destes projectos pode ser 
modificado até à sua apresentação oficial (Agro-
notícias, 2011-09-12).
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