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20 anos volvidos do nosso surgimento estamos em mais uma fase 
de transição entre programas de apoio ao desenvolvimento local. 
Continuamos focados na ambição de sempre: contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das ilhas Terceira e Graciosa, criando 
melhores condições de vida para a nossa população.
Os últimos meses têm servido para efetuarmos um balanço da 
nossa ação e para delinearmos o rumo a trilhar nos próximos anos. 
Continuamos convictos da importância e da eficácia da abordagem 
LEADER inserida no PRORURAL. Um condimento essencial para o 
sucesso da ação da GRATER tem sido, sem dúvida, a proximidade 
com os terceirenses e os graciosenses. É pelo facto de estarmos 
próximos das preocupações e das ambições das populações que 
temos conseguido direcionar os fundos disponíveis para projetos 
que têm, na verdade, conseguido mudar a vida das pessoas.
Em jeito de balanço, a GRATER conseguiu no último quadro co-
munitário aprovar um total de 102 projetos, com um volume 
de investimento que ultrapassou os 7 milhões e meio de euros. 
Contribuímos também para um dos nossos principais desígnios: 
a criação de emprego. No total, e na sequência dos projetos por 
nós apoiados, 82 pessoas conseguiram um emprego. Não se tra-
tam apenas de números. Estamos perante mudanças efetivas nas 
vidas das pessoas, perante a criação de riqueza nas nossas terras 
e perante a criação de condições reais de autonomia para muitos 
agregados familiares. Acresce que a grande maioria dos postos de 
trabalho criados decorrem do surgimento e do aperfeiçoamento 
de microempresas. Em concreto, todos os postos de trabalho cria-
dos são no setor privado. Esse é, sem dúvida, um sinal da crescente 
cultura de risco dos nossos empreendedores.
Com uma taxa de execução de projetos superior a noventa por-
cento partimos confiantes para o novo quadro comunitário de 
apoio. Já fomos novamente aprovados como Associação de De-
senvolvimento Local para o território de intervenção que abrange 
as ilhas Graciosa e Terceira e, como terá oportunidade de ler nesta 
edição, já aprovámos em Assembleia Geral a Estratégia de Desen-
volvimento Local para o período de programação 2014-2020, es-
tando a mesma a aguardar aprovação da Autoridade de Gestão do 
PRORURAL +.
Depois de uma afincada análise e de um detalhado diagnóstico do 
nosso território de intervenção fizemos questão de auscultar o má-
ximo de entidades possíveis, nossas parceiras ou não, sempre com 
vista a construir a estratégia que melhor espelhasse as ambições das 
nossas populações. Mais uma vez inspirou-nos um dos nossos prin-
cipais desígnios: a proximidade, o envolvimento da comunidade.
Resumem-se em quatro os grandes eixos da nossa atuação para o 
próximo período de programação.
Queremos qualificar e diversificar a economia das nossas ilhas, va-
lorizando o potencial económico dos recursos endógenos. Quere-
mos criar condições para a fixação e atração de população, através 
da coesão social e territorial. Queremos afirmar a nossa identidade 
através da valorização dos nossos patrimónios cultural e natural. 
E queremos promover a cooperação e o envolvimento dos vários 
atores locais na implementação da nossa estratégia.
Em suma, o novo rumo está trilhado, mas o destino é o mesmo: 
desenvolver a nossa terra, dar melhores condições de vida às nos-
sas gentes.
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uriosidades...

Na Terra Chã o outono tem 
cores quentes. O sol que 
bate na serra do Charcão 
oferece-lhe as tonalidades 
laranja e vermelha que 
marcam os finais de tarde. 
E depois há as folhas 
amareladas no chão e o 
dourado dos ouriços nos 
castanheiros. Na verdade, 
mais do que cores quentes, 
o outono na Terra Chã tem 
um gostinho doce. Sabe a 
castanhas postas a secar, 
cozidas em água a ferver 
ou assadas com o sal que 
se entranha nas fissuras da casca do fruto.
Na freguesia que mais castanhas produz nos Açores a paisagem não 
poderia ser diferente. É assim, pelo menos, desde meados do século 
XIX, quando a cultura da laranja começou a perder importância e a ser 
substituída por outras, nomeadamente a da castanha viana – segundo 
os investigadores, a que melhor se adapta ao clima da ilha. É o clima, 
aliás, que permite que o fruto seja colhido mais cedo nos Açores do que 
no continente.
As extensas matas de castanheiros da Terra Chã mantêm-se até hoje. 
Segundo Rómulo Correia, presidente da autarquia local, há agora cerca 
de 80 produtores naquele lugar. A castanha, adianta, constitui, acima 
de tudo, uma fonte de receita para quem produz, mas é, também, um 
dos emblemas da freguesia. No final de outubro, completam-se 25 
anos sobre o início da Festa da Castanha, a festividade que, durante 
dois dias, celebra o fruto e os produtores da Terra Chã.
A verdade, conta-nos o autarca, é que não se trata de uma atividade 
em extinção. Os proprietários das matas e das árvores têm vindo a 
renovar-se e os mais velhos vão passando os saberes aos mais novos. É 
bom que assim seja.
De facto, a plantação e o trabalho em torno dos castanheiros requer 
mestria, sendo a enxertia um dos momentos mais delicados do processo. 
Por enxertia – que se faz nos meses de fevereiro e março – entende-se 
a união de partes de duas plantas que, depois da cicatrização, geram 
apenas uma. Há, por isso, que selecionar bem as árvores, medir-lhes 
os ramos, compreender-lhes as formas, cortá-los com precisão… Uma 
operação nem sempre fácil.
Este ano, na Terra Chã, a quantidade de castanha produzida poderá ser 
inferior quando comparada com a do ano passado. Mas a qualidade, 
essa, há de manter-se se tudo correr pelo melhor. E o sol, as panelas 
com água a ferver e os assadores hão de esperar pelo fruto, sobretudo 
durante o outono, isto é, na época, que é quando os terceirenses mais 
gostam de comê-lo.

...do mundo rural
nova estratégia com o mesmo desígnio:
desenvolver a nossa terra 

Quentes e boas
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Em 1993, quando a Associação Cultural, Recreativa e Des-
portiva da Graciosa foi criada, pretendia-se que os jovens 
da ilha participassem na vida cívica de uma forma mais 
ativa. Nesse tempo de arranque do organismo, o que é 
que vos moveu?
A constituição da Associação Cultural, Despor-
tiva e Recreativa da Graciosa, no ano de 1993, 
surgiu da necessidade que os jovens graciosen-
ses tinham em participar e concretizar projetos 
que correspondessem aos seus reais e legítimos 
anseios, nomeadamente nas áreas da educação 
ambiental, da música, dos intercâmbios nacio-
nais e internacionais, do teatro, da educação, da 
cultura em geral, do desporto e ateliês diversos, 
privilegiando os jovens e as pessoas que resi-
diam no meu rural da ilha Graciosa, pretenden-
do ainda que estas pessoas ocupassem os seus 
tempos livres de forma útil e saudável.

Esses objetivos continuam a fazer sentido hoje? Qual são, 
agora, as vossas prioridades?
A grande maioria dos objetivos iniciais ainda 
hoje estão bem presentes nas nossas preocupa-
ções do dia-a-dia. Ao longo dos anos, devido a 
razões várias, nomeadamente de ordem exter-
na e alheias à nossa vontade, tivemos que fazer 
reajustamentos e nalgumas áreas, como foi o 
caso da Ecoteca, que desenvolvia um trabalho 
de grande envolvência, dinâmica e de grande 
qualidade na área da educação ambiental. Con-
tudo, com o regresso à escola da professora 
sua responsável, tivemos de reformular a nos-
sa ação nesta matéria, ficando a mesma muito 
condicionada, quer por falta de recursos huma-
nos qualificados, quer por os seus dinamizado-
res serem voluntários. As nossas prioridades 
são manter as atividades que continuamos a 
desenvolver nas áreas do desporto - nas moda-
lidades do andebol e da vela, da informática, da 
juventude, do ambiente, da leitura, da cultura.

A associação tem disponibilizado, aos jovens gracio-
senses, várias respostas que vão do teatro ao desporto, 
passando pela informática e pela ciência. Qual tem sido, 
segundo a vossa leitura, a importância dessa oferta?
Através da nossa ação regular, temos proporcio-
nado aos jovens graciosenses e à população em 
geral, oportunidades em várias aéreas, tanto na 
ilha como no exterior, que isoladamente as pes-
soas não teriam a possibilidade de concretizar 
os seus propósitos. 
Diariamente, as nossas instalações e equipa-
mentos são frequentados e utilizados por deze-
nas de jovens e pessoas em geral, residentes ou 

que se encontram de passagem nesta ilha.

Entretanto, o organismo desenvolveu e inaugurou recen-
temente, na freguesia da Luz, um Museu da Vida Rural, 
que pretende abrir portas não só aos visitantes, mas 
também aos próprios graciosenses. Quais são os vossos 
objetivos para esse projeto? De que forma é que ele pode 
evoluir?
O projeto pretende dinamizar social, económi-
ca e culturalmente a ilha Graciosa, a partir de 
um dos seus espaços rurais, a freguesia da Luz, 
diversificar a oferta turística e oferecer um pro-
duto cultural de qualidade aos graciosenses, 
bem como aos que nos visitam, sendo nosso 
propósito criar outras valências que levem as 
pessoas a observar e a experimentar certas ta-
refas, nomeadamente educativas, culturais e 
recreativas.
Como o Museu da Vida Rural da Ilha Graciosa 
está inserido num complexo mais vasto, que 
integra outras áreas, acreditamos que quando 
as outras valências estiverem a funcionar em 
pleno, os resultados para a associação e para a 
ilha não serão só em quantidade, mas também 
em qualidade.

Trata-se, aliás, de um projeto que foi comparticipado 
pelo PRORURAL. Qual é, na sua opinião, a importância 
dos fundos comunitários para o desenvolvimento das as-
sociações da Região? Sente que esse potencial tem vindo 
a ser aproveitado nos Açores?
Os fundos comunitários têm tido uma grande 
importância no desenvolvimento do nosso ar-
quipélago, contribuindo para uma valorização 
das áreas ambientais, culturais, sociais, despor-
tivas, educativas, entre outras, contribuindo 

ainda para uma melhor qualidade de vida das 
populações. Basta percorrer as nossas ilhas para 
nos apercebermos da quantidade de obras que 
receberam apoio dos referidos fundos e que 
vieram corrigir algumas assimetrias existentes 
nas nossas ilhas açorianas.

Que desafios se colocam hoje ao associativismo, mais ain-
da numa Região pequena, como os Açores, e numa ilha 
pequena, como a Graciosa?
O movimento associativo não tem hoje em dia 
a vida facilitada. Os valores da entreajuda, vo-
luntariado, cooperação e solidariedade, são difí-
ceis de se impor numa sociedade materializada, 
onde as pessoas têm pouco tempo para dispo-
nibilizar aos outros e a competição é forte.
No presente, mais do que nunca e salvo raras 
exceções, o associativismo debate-se com falta 
de meios humanos, materiais e financeiros que 
permitam responder aos fins estatutários e às 
ações a concretizar nas várias comunidades em 
que as coletividades se encontram inseridas.

Que projetos tem em carteira, para desenvolver nos pró-
ximos tempos, a Associação Cultural, Recreativa e Des-
portiva da Graciosa?
Além das atividades que estamos a desenvol-
ver no momento, nos próximos tempos preten-
demos dinamizar outras iniciativas no seio do 
Museu da Vida Rural da Ilha Graciosa e garantir 
a sua sustentabilidade financeira. Pretendemos 
ainda realizar exposições temporárias diversas, 
atividades agrícolas diversificadas, percursos 
pedestres e colaborar com outros parceiros na 
concretização de projetos que envolvam a sua 
população e valorizem a ilha Graciosa.

Associação Cultural, Recreativa e desportiva da Graciosa 

Movimento associativo
não tem a vida facilitada
Até aos dias de hoje coube à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 
da graciosa facilitar o acesso dos jovens daquela ilha, sobretudo das zonas 
rurais, a respostas que, à partida, pareciam longínquas. Ainda assim, a missão 
nem sempre é simples, sublinha Jorge Cunha, presidente do organismo. Os 
tempos não estão fáceis para o movimento associativo.

J o RG E  C u n h A
p re s i d e n te  d a  A s s o c i a ç ã o 
C u l t u r a l ,  Re c re a t i va  e 
D e s p o r t i va  d a  g r a c i o s a
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Cabe ao órgão que tutela, numa região marcadamente 
rural, ajudar a definir as políticas nos domínios da agri-
cultura e da pecuária. Quais têm sido, neste sentido, as 
missões a que a direção regional do Desenvolvimento 
Rural tem dado primazia?
A direção regional do Desenvolvimento Rural 
tem, no âmbito das suas competências, inter-
venção na definição e execução de políticas 
para as áreas da agricultura e pecuária, nome-
adamente ao nível do desenvolvimento rural, 
das ajudas diretas, do apoio ao melhoramento 
animal, da formação profissional, da produção 
integrada, das explorações agrícolas, e no que 
concerne ao uso do benefício fiscal ao gasóleo 
agrícola, entre ouras áreas.
Ao nível das políticas definidas para o desen-
volvimento rural, é fundamental falar sobre o 
PRORURAL e PRORURAL+, programas que con-
tribuíram e contribuem para o fortalecimento 
das zonas rurais da Região na sua vertente eco-
nómica, social e ambiental. 
A agricultura açoriana, através das medidas ins-
critas nestes programas, teve e tem a possibi-
lidade de se tornar cada vez mais competitiva, 
com o apoio à modernização das explorações 
agrícolas, à produção/criação de novos produ-
tos e fortalecimento da diversificação produti-

va, permitindo, assim, o aumento da auto-sus-
tentabilidade alimentar e a melhoraria da sua 
capacidade exportadora. 
Ao mesmo tempo, a política de desenvolvimen-
to rural definida pelo Governo dos Açores per-
mitiu o desenvolvimento de uma agricultura 
mais respeitadora dos valores paisagísticos e 
ambientais, fundamental numa região em que 
a sua imagem de marca é a sua preservação e 
em que agricultura e o ambiente convivem sus-
tentadamente em harmonia.
Outro instrumento de política agrícola finan-
ciado por fundos comunitários e definido pelo 
Governo dos Açores que é fundamental para o 
desenvolvimento do setor e das produções lo-
cais dos Açores, é o programa POSEI.
Em 2006, o programa POSEIMA sofreu uma 
profunda alteração proposta pelo Governo dos 
Açores, surgindo, assim, o Programa Global de 
Portugal – Subprograma POSEI Açores, aprova-
do pela Comissão Europeia em 2007 com uma 
dotação financeira anual de 76,78 milhões de 
Euros para os Açores distribuída por um vasto 
conjunto de medidas.
Já no ano passado e por iniciativa da Região, foi 
aprovada uma significativa alteração que teve 
como objetivo a simplificação técnica do pro-

grama e a sua adequação à atual situação do 
setor agropecuário, nomeadamente em conse-
quência do fim previsível do regime de quotas 
leiteiras no espaço comunitário.
Por outro lado, consciente da importância do 
apoio ao Melhoramento Animal, Contraste Lei-
teiro e Livros Genealógicos das explorações, no 
sentido de potenciar a valorização dos seus pro-
dutos e, consequentemente, dos seus ganhos, 
foi estabelecido no novo programa PRORURAL 
+ e revisão do POSEI um conjunto de medidas 
que visam melhorar os resultados obtidos. Falo 
concretamente do apoio à inovação das produ-
ções pecuárias açorianas e no Apoio à Conser-
vação e à Utilização e Desenvolvimento Susten-
táveis de Recursos Genéticos na Agricultura. 
Por último, e nesta exposição necessariamente 
sintética, não podia deixar de fazer uma referên-
cia à formação profissional e às ações de infor-
mação, como áreas prioritárias e fundamentais 
para o desenvolvimento sustentado do setor. 

Não podendo desvincular-se do rumo europeu em termos 
de políticas agrícolas, que leitura faz das prioridades da 
União Europeia neste domínio, no horizonte 2020?
As prioridades definidas pela União Europeia 
para o Desenvolvimento Rural, no qual se inclui 
o desenvolvimento do setor agrícola, visam fo-
mentar a transferência de conhecimentos e a 
inovação nos setores agrícola e florestal e nas 
zonas rurais; reforçar a viabilidade das explo-
rações agrícolas e a competitividade de todos 
os tipos de agricultura em todas as regiões e 
incentivar as tecnologias agrícolas inovadoras e 
a gestão sustentável das florestas; promover a 
organização de cadeias alimentares, nomeada-
mente no que diz respeito à transformação e à 
comercialização de produtos agrícolas, o bem-
estar animal e a gestão de riscos na agricultura, 
restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas 
ligados à agricultura e à silvicultura. Pretendem 
ainda promover a utilização eficiente dos recur-
sos e apoiar a passagem para uma economia de 
baixo teor de carbono e resistente às alterações 
climáticas nos setores agrícola, alimentar e flo-
restal e promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento económico 
das zonas rurais.
Concordamos totalmente com estas priorida-
des, pois vão ao encontro dos objetivos defi-
nidos pelo Governo dos Açores, no sentido de 
contribuírem para a competitividade do Com-
plexo Agroflorestal, para a sua sustentabilidade 
ambiental e para a fixação das populações nas 

pRoRuRAl+ responde
às necessidades dos Açores
O pRORURAl+ responde às necessidades dos Açores, defende Fátima 
Amorim, diretora regional do Desenvolvimento Rural. segundo a responsável, 
o novo programa procura o aumento da competitividade não só do complexo 
agroflorestal, mas também das empresas. Objetivo? Aumentar o valor das 
produções regionais.

fáT i M A  A M o R i M
D i re to r a  Re g i o n a l  d o 

D e s e n vo l v i m e n to  Re g i o n a l
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zonas rurais, criando condições para a criação 
de emprego.

E neste sentido, nesse novo quadro programático, sente 
que as necessidades das Regiões Ultraperiféricas estão 
devidamente acauteladas?
Os Açores tiveram a oportunidade de, nos dois 
programas apresentados à Comissão Europeia, 
o PRORURAL+ e o POSEI, e com base na análi-
se e diagnóstico efetuados, propor as medidas 
que iam ao encontro das políticas regionais. 
É importante referir que em Portugal existem 
três programas de desenvolvimento rural, um 
para os Açores, outro para a Madeira e, por últi-
mo, o programa para Portugal Continental.
A possibilidade de um programa regional permite 
uma definição mais concreta das políticas a serem 
implementadas nos Açores, atendendo às especi-
ficidades que tem uma Região Ultraperiférica.
O PRORURAL+ é disso exemplo, sendo um pro-
grama que contempla um conjunto de medidas 
que vão ao encontro às especificidades de uma 
região como os Açores e que foi negociado pela 
Região em reuniões com a Comissão Europeia, 
embora não se tenha conseguido manter o 
apoio à reforma antecipada no setor agrícola.
Houve um trabalho intenso da Região com os 
parceiros na preparação dos seus programas, 
para que incluíssem medidas que vão ao en-
contro da situação atual dos Açores. Todavia, e 
face ao contexto de anormalidade do funcio-
namento dos mercados em que ocorreu o fim 
do regime de quotas leiteiras, a Região defende 
um reforço do envelope financeiro do POSEI e 
medidas adicionais por parte da Comissão Eu-
ropeia para este setor em particular.

Os Açores já têm definido o Prorural+. Que novas oportu-
nidades traz este programa?
O novo Programa de Desenvolvimento Rural 
(PDR) aprovado em fevereiro de 2015 pela Co-
missão Europeia, depois de um intenso período 
de negociação entre a Região e as instâncias 
europeias, evidencia objetivos e medidas di-
recionadas para as questões do mercado, da 
competitividade, da inovação, da qualidade, da 
diversificação, da sustentabilidade ambiental, 

da dinamização territorial e do rendimento dos 
produtores e de outros agentes rurais.
O Programa comtempla um conjunto di-
versificado e complementar de apoios que 
contribuem para uma abordagem integrada 
da agricultura e do desenvolvimento rural, 
nomeadamente com os seguintes desafios: 
modernização das estruturas de produção e 
transformação agropecuária; reestruturação 
e ordenamento fundiário; transferência de 
conhecimentos e inovação; fortalecimento da 
produção agrícola com potencial de cresci-
mento nos mercados locais, nas áreas diversi-
ficação (hortícolas, nomeadamente beterraba 
sacarina, vinhos, ou frutícolas); criação de sis-
temas de rotulagem para identificar a origem 
dos produtos colocados no mercado; conser-
vação e valorização dos sistemas de produção 
com alto valor natural; adaptação às alterações 
climáticas; a gestão e preservação de riscos; 
proteção do ambiente; promoção da utiliza-
ção eficiente dos recursos existentes; criação 
de emprego nas zonas rurais; fixação das po-
pulações nas zonas rurais; criação de serviços 
básicos para as populações, etc.
Em suma, a intervenção do PRORURAL + tem 
por base o aumento da competitividade do 
complexo agroflorestal, a sustentabilidade 
ambiental e a dinâmica dos territórios rurais, 
nomeadamente, criando condições para a au-
tossuficiência em produtos agrícolas, e na es-
truturação de canais comerciais que permitam 
a exportação de produtos especializados para 
o mercado externo, na promoção da susten-
tabilidade ambiental de todo o território e na 
promoção da atratividade e estabilidade social 
e económica dos territórios rurais. 
Através do aumento da competitividade das 
nossas empresas pretende-se continuar a con-
tribuir para que aumentem a capacidade de ge-
rar valor acrescentado e para que se diminua o 
défice externo, isto através da contínua reestru-
turação e desenvolvimento das fileiras do sec-
tor agroalimentar, da qualidade, da inovação e 
da visibilidade externa.

No seu entender, qual é a importância da parceria entre 
o Governo Regional e as Associações de Desenvolvim-
ento Local? Sente que essa relação tem dado frutos?
Em 2007, a gestão da abordagem LEADER 
passou a ser da competência da Região. Com 
a aprovação do PRORURAL, este foi um passo 
importante, pois permitiu uma maior autono-
mia em termos de preparação e implementa-
ção das medidas direcionadas para as zonas 
rurais.
Tem sido realizado um trabalho intenso e 
muito positivo com os quatro Grupos de Ação 
Local (GAL) que na Região implementam as 
Estratégias de Desenvolvimento Local. Assim, 
foi possível implementar medidas dirigidas a 
uma população diversificada, numa Região 
com características muito diferentes das zo-
nas rurais de Portugal Continental.
Entre 2014-2020, continuamos a contar com 
os quatro grupos de ação local que atuaram 
nos anteriores períodos de programação, as-
peto muito positivo, quer pela experiência 
adquirida, quer por serem conhecedores das 
potencialidades e dificuldades dos territórios 
da sua zona de intervenção e também por 
todo o relevante historial relativo a trabalho já 
realizado.
Em termos territoriais, foi opção da Região 
manter os anteriores territórios abrangidos 

pelos Programas de Iniciativa Comunitária 
LEADER II, LEADER+ e PRORURAL, porque en-
tendeu-se que a realidade regional continu-
ava a exigir que não fossem feitas mudanças 
a esse nível. 
A experiência adquirida tem-nos demonstra-
do que a Abordagem LEADER implementada 
pelos grupos de ação local por delegação de 
competências da Autoridade de Gestão do 
PRORURAL+, continua a contribuir para intro-
duzir abordagens integradas e multissectori-
ais, promovendo o impulsionamento de vários 
sectores de atividade e sendo uma ferramenta 
eficiente e eficaz na execução de políticas de 
desenvolvimento.
Queremos prosseguir o trabalho encetado 
no anterior período de programação pois im-
porta continuar a apostar na criação e desen-
volvimento de microempresas como fator de 
desenvolvimento e sustentabilidade dos ter-
ritórios rurais da nossa Região. 
Gostaria de aproveitar a oportunidade de agra-
decer aos Grupos de Ação Local dos Açores e 
neste caso concreto à GRATER, todo o trabalho 
desenvolvido com a Autoridade de Gestão no 
periodo de programação 2007-2013, trabalho 
este com resultados positivos e que muito con-
tribuíram para a criação de emprego e de em-
presas nos mais diversos setores de atividade.

Microempresas como fator de desenvolvimento 
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Compotas
made in Terceira

Nas Quatro Ribeiras, na Canada dos Sousas, 
havia apenas um bonito espaço verde, com 
uma bonita vista para o mar e que era, por 
isso mesmo, local de eleição para piqueniques 
e encontros em família. Um projeto da Junta 
de Freguesia, inaugurado em julho, veio va-
lorizar o lugar e oferecer melhores condições 
aos habitantes e aos visitantes que acorrem à 
zona de lazer – agora, quer faça sol, quer faça 
chuva.
O investimento rondou os 60 mil euros (sem 
IVA) e foi comparticipado pelo eixo 3 do PRO-
RURAL. Doutra forma, teria sido difícil avançar 
com a intervenção no miradouro, construir 
um telheiro de 118 metros quadrados, um for-
no regional, grelhadores, mesas, bancos, ban-
quetas e “namoradeiras”, e um parque infantil 
de raiz.
“Era uma missão da Junta de Freguesia já 

de longa data, mas ainda não tínhamos tido 
recursos. Agora tivemos oportunidade para 
esse apoio e beneficiámos da ajuda da GRA-
TER. Por sermos uma Junta de Freguesia tive-
mos apoio a 100%, o que é muito importante 
tendo em conta que temos poucos recursos”, 
sublinha o presidente da autarquia local, Rui 
Castro.
A verdade é que o esforço e a espera valeram 
a pena. O lugar precisava de uma nova cara e 
de condições que permitissem um olhar mais 
prolongado e confortável sobre a costa norte 
da ilha Terceira. Segundo Rui Castro, os inves-

timentos em causa fazem mais do que sentido 
numa zona tão movimentada como é a zona 
de lazer das Quatro Ribeiras.
“Toda a gente vai lá, mesmo as pessoas da fre-
guesia. Vão para lá com a família e aproveitam 
para cozer pão e alcatras no forno, passam lá 
o fim-de-semana. Antes havia apenas a zona 
verde e era preciso estender toalhas no chão. 
Agora não, agora temos todas as condições”, 
garante. E todas as condições incluem, até, le-
nha disponível para quem precisar. Nas ribei-
ras a madeira é lixo, mas depois de recolhida 
pela Junta de Freguesia pode muito bem ser 
utilizada para fazer o fogo que coze o pão e o 
churrasco.
Há, até, quem se espante por o espaço estar 
acessível sem que seja preciso pagar. São mui-
tas as chamadas que a autarquia local recebe 
de visitantes que querem saber preços de um 
aluguer que não tem de ser feito – basta che-
gar e usar. Também há quem pergunte sobre 
o parque de campismo da freguesia e é nisso, 
aliás, que Rui Castro diz querer investir nos 
próximos tempos, quando e se possível. Um 
passo de cada vez.

Quatro Ribeiras
(ainda) mais bonita

Sara Cerdeira, natural da região do Douro, cres-
ceu a ver fazer compotas. No tempo das vinhas, 
as uvas que sobravam acabavam na panela a 
desfazer-se num melado saboroso e a benefici-
ária, a viver na Terceira há já 22 anos, gostava de 
acompanhar o processo. Foi assim que apren-
deu e é esse saber - trazido, como diz, de uma 
vida humilde - que a proprietária da empresa 
Açores Aromas aplica, agora, na confeção de 
doces artesanais, num projeto que nasceu para 
valorizar a fruta produzida na terra.
O negócio está a despontar na Terra Chã. O es-
paço, idealizado pela empresária, inclui uma 
zona de amostragem de produtos, zona de re-
ceção, lavagem e escorrimento da fruta, local 
de cozedura, esterilização, enchimento e empa-
cotamento. O investimento ultrapassou os 145 
mil euros e foi apoiado em 70% pelo PRORURAL 
(85% FEADER e em 15%  pelo orçamento da 
RAA), através da GRATER. 
A verdade é que da cozinha da Açores Aromas 
saem já compotas de tomate, tomate-capucho, 
amora, abóbora e canela, framboesa, meloaefi-
go. E sai também o açaflor apreciado na gastro-
nomia açoriana. Não há de ser o único tempero 

a ter a marca da empresa: no futuro, espera-se 
disponibilizar, também, orégãos, tomilho, mas-
sa de malagueta e de pimentão, e ervas secas 
para infusões.
Os produtos têm o sabor da ilha. Quando ne-
cessário, os proprietários da empresa compram 
a matéria-prima aos fornecedores da terra. 
Ainda assim, na maior parte dos casos, trata-se 
de fruta e ervas que lhes brotam da horta e do 
pomar. A Açores Aromas, na verdade, veio com-
plementar um outro projeto da família, ligado à 
agricultura e, sobretudo, à fruticultura. “Foi uma 
forma de valorizarmos essas produções. Achá-
mos que o adequado seria seguir com a trans-
formação desses produtos regionais”, explica 
Sara Cerdeira.
Para além da transformação e da aposta na 
qualidade, a valorização vai fazer-se, se tudo 

correr conforme o esperado, através da ex-
portação dos doces e das compotas – que já 
ostentam a certificação da Marca Açores. O 
objetivo é, portanto, não só fazer os produtos 
chegarem aos mercados locais, mas também 
ao continente e, até, fora de Portugal. Já há, 
segundo a responsável, contactos com o Bra-
sil. Atravessar mares não há de ser complicado, 
já que as compotas têm uma validade de 18 
meses.
É a pensar nos vários mercados que os doces da 
empresa terceirense (a primeira a desenvolver 
este tipo de trabalho) vão ser disponibilizados 
em três tamanhos: um gourmet, um médio, e 
o maior de 350 gramas. Dentro de pouco tem-
po, os produtos da Açores Aromas vão estar nas 
prateleiras dos supermercados da Região, mas 
também das lojas com produtos selecionados.
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A Assembleia Geral da GRATER, que reuniu a 26 
de agosto, aprovou a sua Estratégia de Desen-
volvimento Local para o período 2014-2020.
Desta feita, a estratégia da associação de desen-
volvimento regional assenta em quatro eixos 
centrais, entre eles a qualificação e diversifica-
ção da economia rural através da valorização do 
potencial económico dos recursos endógenos; 
a criação de condições para a fixação e atração 
de população, através da promoção da coesão 
territorial e social; a afirmação da identidade ru-
ral através da valorização do património cultu-
ral e natural; e a promoção da cooperação e do 
envolvimento dos atores locais na implementa-
ção da estratégia de desenvolvimento local.
No que diz respeito ao primeiro eixo de atuação, 
o que se pretende é dar resposta aos problemas 
ligados à falta de estratégias de diversificação 
de atividades no seio das explorações agrícolas, 
à insuficiente valorização dos produtos agríco-
las e agroalimentares, aos problemas de viabi-
lidade económica das explorações agrícolas, 
à oferta de hortícolas e frutícolas atomizada e 
à baixa organização da produção. Ao mesmo 
tempo, cabem neste eixo respostas aos entra-
ves colocados pela baixa densidade empresa-
rial, pela desestruturação da economia local, 
pela falta de estruturas de apoio para a utiliza-
ção e rentabilização de recursos endógenos, 
pelo fraco aproveitamento das fontes de ener-
gia renováveis, pela dificuldade na sustentabi-
lidade das pequenas e microempresas, pela in-
suficiente valorização dos produtos artesanais 
e pela falta de cultura empreendedora e apoio 
ao investimento e de serviços complementares 
às empresas.
Já no campo específico do turismo, este eixo 
visa ultrapassar os pontos fracos associados ao 
baixo aproveitamento e valorização dos recur-
sos locais, à insuficiente qualidade, projeção e 
organização dos serviços de animação turística, 
à insuficiente dinâmica das unidades de aloja-
mento na captação de turismo e a insuficiente 
dinâmica na restauração e outros serviços de 
apoio ao turismo.
No fundo, o eixo um da Estratégia de Desenvol-
vimento Local da GRATER pretende dar resposta 
à falta de oportunidades de emprego e aumen-
to do desemprego que tem vindo a registar-se.
Está em causa, sobretudo, o aproveitamento de 
oportunidades relacionados com o potencial 
de valorização e de promoção das produções 

agrícolas e agroalimentares e dos produtos ar-
tesanais, a integração das estruturas de apoio 
com as atividades produtivas e comerciais, o 
aproveitamento da imagem do território de 
intervenção, o potencial de alargamento do 
mercado decorrente das atividades de turismo 
e animação, e com o potencial de produção de 
energia a partir de fontes renováveis.
De resto, este ponto chama a atenção para a 
necessidade de aproveitar as oportunidades 
geradas pela dinâmica de investimento que 
tem vindo a registar-se ao longo dos últimos 
anos, pelo aproveitamento das campanhas de 
promoção e comercialização sob a égide da 
Marca Açores e pela possibilidade de criação 
de uma rede regional de promoção integrada 
de comercialização dos recursos (gastronomia, 
animação cultural, património natural e edifica-
do, mar, etc).
No que é relativo ao segundo eixo, sobre a cria-
ção de condições para a fixação e atração de po-
pulação, através da promoção da coesão social e 
territorial, está em causa, por exemplo, a qualifi-
cação de serviços da área social e a promoção da 
inclusão social, respondendo, nomeadamente, 
aos problemas que respeitam aos fenómenos de 
envelhecimento, às lacunas em termos de supor-
te social a grupos com necessidades específicas, 
à existência de focos de pobreza e exclusão so-
cial – por vezes provocados por situações de de-
semprego – e à insuficiência de serviços sociais 
para fazer face a essas questões.
Na vertente do apoio à animação cultural e re-
creativa, este eixo estratégico inclui linhas de 
atuação que pretender atenuar a dificuldade na 
mobilização dos residentes para iniciativas cul-
turais e recreativas, bem como as situações de 
insustentabilidade das associações do setor.
Os apoios concedidos nesta área estão, por 
isso, orientados para aproveitar oportunidades, 
por exemplo, ao nível do desenvolvimento de 
atividades no domínio da economia social, no 
sentido do aumento da diversidade de oferta 
de equipamentos e de atividades nas áreas so-
ciais, da cultura, desporto e lazer, e do potencial 
para atrair novos residentes e criar postos de 
trabalho.
Entre as linhas de atuação previstas destacam-
se, então, a animação territorial e a promoção 
da inclusão e inovação social, vocacionadas 
para grupos específicos e públicos desfavoreci-
dos, abrangendo, entre outras, temáticas como 

a intergeracionalidade, o envelhecimento sau-
dável e ativo, a transmissão de conhecimentos 
e saberes entre gerações, a prevenção de situ-
ações de risco (alcoolismo, toxicodependência 
ou violência doméstica) e a valorização das ar-
tes, ofícios e saberes.
Já a afirmação da identidade rural através da va-
lorização do património cultural e natural, isto 
é, o terceiro eixo da estratégia da GRATER, pres-
supõe a preservação, conservação e valorização 
daquele património aproveitando a diversida-
de e singularidade dos recursos e o reforço da 
identidade da população em relação ao terri-
tório e aos saberes tradicionais. Está em causa, 
também, o saber captar as oportunidades refe-
ridas para uma atração turística e diversificada.
Para além disso, coloca-se ainda a necessidade 
de sensibilizar as populações locais (incluindo 
os jovens em idade escolar) e os turistas para 
a importância da conservação do património 
natural.
O eixo quatro, que diz respeito à promoção da 
cooperação e do envolvimento dos atores lo-
cais na implementação da Estratégia de Desen-
volvimento Local, visa responder aos desafios 
relacionados com a necessidade de estimular 
a promoção territorial através do incentivo ao 
funcionamento em rede, entre atores locais, e 
à cooperação interterritorial e transnacional, 
aproveitando as competências e know-how da 
estrutura técnica da GRATER e da sua parceria.

n O t í C i A s

Assembleia Geral aprova     
Estratégia de desenvolvimento local

A definição dos objetivos da Estratégia de Desenvolvimento 
Local (EDL) da GRATER decorreu, em grande parte, das con-
clusões retiradas da análise e diagnóstico do território, das 
propostas dos parceiros e da auscultação de entidades que 
têm intervenções diretas e indiretas no desenvolvimento 
rural. A experiência adquirida com a gestão de programas 
de iniciativa comunitária – LEADER, LEADER + e com a 
abordagem LEADER do PRORURAL – também foram impor-
tantes na prossecução deste trabalho.

Entretanto, recorde-se, a auscultação das entidades decor-
reu em reuniões que aconteceram quer na Terceira, quer 
na Graciosa entre o último trimestre de 2014 e o primeiro 
trimestre de 2015. A GRATER quis saber, pontos fortes e 
pontos fracos, potencialidades, atividades em crescimento, 
dificuldades e ameaças, atividades em declínio, desafios 
estratégicos e ideias de potenciais projetos nos vários se-
tores de atividade.
Já em abril e maio deste ano decorreu a fase de inquéritos 

aos parceiros. Da análise dos 52 inquiridos respondentes foi 
possível retirar ideias importantes sobre o desenvolvimen-
to do território.
Em julho, nos dias seis e sete, realizaram-se três ’focus 
group’’, um na Graciosa e dois na Terceira, dirigidos ao teci-
do empresarial e aos serviços básicos e património.
Finalmente, no passado dia 13 de agosto, ocorreu a última 
reunião de associados onde se debateram os pressupostos 
das linhas de intervenção a apresentar na EDL.

Trabalho de parceria
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genda

O Conselho de Administração da GRATER vi-
sitou, no passado dia 24 de setembro, duas 
empresas estabelecidas na Terceira que bene-
ficiaram dos apoios geridos pela associação 
de desenvolvimento regional. Segundo Osório 
Silva, presidente do organismo, trata-se de um 
contacto de proximidade que pretende chamar 
a atenção para o trabalho desenvolvido pelas 
micro indústrias na área da transformação e, ao 
mesmo tempo, fazer o diagnóstico do tecido 
empresarial da ilha. De acordo com o respon-
sável, desse diagnóstico resulta a conclusão de 
que há, por parte dos empresários, um esforço 
cada vez maior no sentido da exportação e da 
valorização dos produtos, o que se traduz em 
ganhos económicos.
A padaria de Lília Contente, em São Mateus, e a 
Fábrica de Compotas Artesanais de Sara Cerdei-
ra, na Terra Chã (cujo projeto é dado a conhecer 
nesta edição, no espaço “Projetos Exemplares”), 
são, nesse sentido, projetos de iniciativa priva-
da com um “impacto importante na economia 
local”, não só porque criam postos de trabalho, 
mas também porque geram riqueza e acrescem 
valor aos produtos locais. São, para Osório Silva, 
“uma mais-valia para a economia da ilha Tercei-
ra e dos Açores”.
Lília Contente, por exemplo, já criou dois postos 
de trabalho e espera vir a criar mais um. Da sua 
padaria saem, até à quinta-feira, cerca de 360 
pães que abastecem os supermercados, os hi-
permercados e as mercearias da ilha, sendo su-

perior o número de pães que saem do forno de 
lenha às sextas e sábados. Decidiu avançar com 
o negócio há cerca de cinco anos. Sabia fazer 
pão desde pequena, cozia em casa da sogra, e 
depois quis abrir um espaço seu, capaz de fazer 
face às dificuldades sentidas, na altura, no setor 
onde o marido mantinha atividade.
“É um negócio que compensa se o pão tiver 
qualidade. O pão tem de ter qualidade”, subli-
nhava, à margem da visita.
Para que as empresas possam cumprir os seus 
objetivos e, assim, contribuir para o desenvol-
vimento da economia local e regional, é preciso 
que os consumidores optem pelos produtos 
feitos nos Açores, defende o Conselho de Admi-
nistração da GRATER. Esse é, por isso, conforme 

sublinhou Osório Silva, um ponto no qual a as-
sociação tem vindo a focar-se.
“É para isso que temos vindo a alertar junto da 
comunidade: para valorizarmos aquilo que pro-
duzimos. E essa valorização deve ser feita atra-
vés do consumo. Se nós adquirirmos as nossas 
compotas, se adquirirmos o nosso pão, efetiva-
mente estamos a contribuir para que essas em-
presas se mantenham, e possam, inclusivamen-
te, crescer mais em termos de empregabilidade 
– é o caso desta padaria – e também dar um 
contributo para a economia local. E, portanto, 
a GRATER nos próximos tempos vai continuar a 
fazer essa caminhada, no sentido de dar a co-
nhecer à comunidade local aquilo que nós pro-
duzimos”, afirmou.

      lançamento do livro
Açores numa fusão de sabores

O livro Açores numa fusão de sabores, com edição da GRATER e 
ADELIAÇOR, será lançado a 31 de outubro  pelas 18h00 na Academia 
de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, no âmbito do Outono Vivo, 
seguido de um showcooking. A obra, que também será disponibilizada 
em formato eletrónico, apresenta receitas com produtos regionais.

n O t í C i A s

Ciclo de visitas
a iniciativas Empresariais  
apoiadas pela
Abordagem lEAdER


