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Paulo Messias
Presidente do Conselho de administração da GraTer

nova sede
Melhores serviços
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o dia 19 de dezembro de 2011 ficará para sempre registado na 
história desta associação. ao fim de 16 anos de vida inaugurámos as 
instalações próprias do gabinete de desenvolvimento local da GraTer.

hoje, ninguém duvida da credibilidade da GraTer. somos uma 
associação com provas dadas no território, que ajudamos a criar novas 
empresas, novos empregos, a valorizar e conservar o nosso património 
natural, edificado e cultural, a apoiar e promover todos as nossas 

potencialidades e produtos locais.
Já concretizámos imensas ideias e projectos 

nas mais diversas áreas: promovemos eventos de 
promoção de artes e ofícios tradicionais; editámos 
publicações sobre o artesanato; editámos 
produtos de promoção turística, como roteiros 
temáticos; trabalhámos na área da educação 
infanto-juvenil com a criação de jogos didácticos 
e a edição de um filme animado; promovemos os 
nossos produtos locais através de eventos como 
a feira sabores da GraTer, como a abertura de 
uma loja de produtos dos açores em lisboa e na 
criação de canais de comercialização para esses 
mesmos produtos.

estamos neste momento a tentar concretizar 
projectos de cooperação na área do turismo activo 
e na criação de rotas vitivinícolas e promoção do 
nosso vinho. 

há mais de 15 anos a trabalharmos em prol 
do desenvolvimento local, estamos confiantes 
que este novo espaço irá contribuir não só para 
uma melhoria das condições de trabalho dos 
funcionários, como também para a melhoria da 
qualidade de serviço que prestamos a todos os 
nossos associados, promotores e sociedade, e 

com o intuito de melhorar ainda mais iremos alterar o nosso horário de 
atendimento a partir de 2012.

este gabinete pretende oferecer ainda uma sala tecnologicamente 
preparada para a realização de reuniões, formações, workshops, 
conferências, etc.

simultaneamente a esta inauguração demos a conhecer o novo 
espaço virtual da GraTer, o nosso novo site que, mais do que um 
site, é um portal com novas funcionalidades para todos os nossos 
associados, promotores e público em geral. 

a todos os leitores desejo um feliz natal e um Próspero ano de 
2012.



d e S ta q u e

Já esTeve onze anos 
na vinha brava, eM anGra 
do heroísMo, dePois CinCo 
anos na vila nova, seMPre 
eM esPaços Cedidos. 
aGora, Pela PriMeira vez, a 
GraTer Possui insTalações 
PróPrias no CenTro da 
Praia da viTória.

a inauGuração da 
sede da assoCiação de 
desenvolviMenTo reGional 
das ilhas GraCiosa e 
TerCeira aConTeCeu a 19 de 
dezeMbro. 

na CeriMónia, o 
PresidenTe do Conselho de 
adMinisTração da GraTer, 
Paulo Messias, desTaCou 
a iMPorTânCia da nova e 

a 1 9  d e  d e z e m b r o

Moderna infra-esTruTura 
que refere PoTenCiar o 
Trabalho desenvolvido 
Pela insTiTuição: “esTaMos 
ConfianTes que esTe novo 
esPaço irá ConTribuir 
Para uMa Melhoria nas 

Condições de Trabalho 
dos funCionários, CoMo 
TaMbéM Para a Melhoria do 
Trabalho que PresTaMos 
a Todos os nossos 
assoCiados, ProMoTores e 
soCiedade”.

Mundo Rural 

a nova Sede da 
Grater FIca no 
n.º19 da rua do 
hoSPItal em 
Santa cruz da 
PraIa da vItórIa

volvidos dezasseis anos 
de exisTênCia, a GraTer 
inauGurou, a 19 de dezeMbro, 
novas insTalações PróPrias. 
a sede assoCiação de 
desenvolviMenTo reGional 
das ilhas GraCiosa e 
TerCeira desenvolve aGora 
a sua aCTividade nuM iMóvel, 
de dois Pisos, CoMPleTaMenTe 
reCuPerado e equiPado no 
CenTro da Praia da viTória.
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I n A u G u R A ç ã o  D A s E D E
G R AT E R

Sala multImédIa
e Portal de Internet

aléM da sede, ouTras das 
novidades aPresenTadas 
Pela GraTer vai Para 
a Mudança de horário 
de funCionaMenTo da 
assoCiação eM 2012, 
a Criação de uMa sala 
MulTiMédia Para realização 
de reuniões, forMações, 
workshoPs, ConferênCias 
e Para novo o PorTal da 
assoCiação, disPonível 

no MesMo endereço 
eleCTróniCo, eM www.
GraTer.PT. 

Condições que, PeranTe 
as aCTuais resTrições 
finanCeiras quereM 
“dinaMizar a eConoMia 
loCal”. isso MesMo 
sublinhou Paulo Messias, 
no seu disCurso de 
aPresenTação das novas 
insTalações da GraTer, 
referindo que é PreCiso 
“oPTiMisMo” Para “Melhorar 
a qualidade de vida das 

zonas rurais das ilhas 
TerCeira e GraCiosa” 
CandidaTando, Para esse 
fiM, JunTo da assoCiação, 
ProJeCTos que PodeM ser 
finanCiados Por aPoios 
CoMuniTários.

esTa foi aliás a ideia 
defendida Pelo PresidenTe 
da CâMara MuniCiPal da 
Praia da viTória, roberTo 
MonTeiro, PresenTe 
iGualMenTe na inauGuração 
da nova sede.

“a úniCa Maneira de 
inJeCção de CaPiTal na 
eConoMia Passa Pelo 
reaProveiTaMenTo dos 
fundos CoMuniTários, 
quer ao nível dos 
MuniCíPios, quer a nível de 
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Em 487 projectos aprovados
DeZassete milhões De euros
em DeZasseis anos De grater

a criada em 1995, a Grater já permitiu um investimento de 17 milhões de euros na sua área territorial de 
intervenção: as ilhas terceira e Graciosa.

o presidente do conselho de administração deste grupo de acção local (Gal), Paulo messias, apresentou 
as contas: “nestes dezasseis anos, a Grater geriu apoios comunitários no valor de 17 milhões de euros, com 
aprovação de 484 projectos e a criação de 71 empresas e 230 postos de trabalho”.

valores que tem surgido ao longo das várias abordagens aos programas comunitários leader, entre eles, 
o mais recente, “mais complexo, mas também mais transparente”, que possibilitou à associação um bom de-
sempenho: “temos uma taxa de compromisso muito perto dos 100 por cento e uma taxa de execução bastante 
promissora, na ordem dos 35 por cento”.

eMPresas, insTiTuições e 
assoCiações”, realçou.

o edil desTaCou o “PaPel 
exTraordinário” da GraTer 
ao “PerMiTir, CoM Pequenos 
ConTribuTos, Grandes 
iniCiaTivas, Gerando 
eMPresas e eMPreGos”.

credIbIlIdade
da Grater

no CaMPo do aPoio 
finanCeiro, o PaPel 
da assoCiação de 

desenvolviMenTo reGional 
rePresenTa uM reCurso 
CoM CrédiTos firMados: 
“ninGuéM duvida da 
Credibilidade da GraTer”, 
disse Paulo Messias: “soMos 
uMa assoCiação CoM Provas 
dadas no TerriTório. 
aJudaMos a Criar novas 
eMPresas, novos eMPreGos 
e a valorizar e Conservar o 
nosso PaTriMónio naTural, 
edifiCado e CulTural, beM 
CoMo a aPoiar a ProMover 
as PoTenCialidades dos 

nossos ProduTos loCais”, 
exeMPlifiCando CoM a “feira 
de sabores da GraTer” 
ou a aberTura da loJa 
“esPaço açores - Tradição 
e GourMeT” eM lisboa CoM 
ProduTos açorianos.

os PróxiMos ProJeCTos 
vão CenTrar-se, disse 
o resPonsável Pela 
insTiTuição, na área 
do TurisMo aCTivo e na 
aPosTa Para a Criação de 
roTas viTiviníColas Para 
ProMoção do vinho loCal .



e v e n t o

o novo PorTal da GraTer, que 
aCaba de ser oPeraCionalizado CoM 
a aberTura das reCéM inauGuradas 
insTalações da assoCiação de 
desenvolviMenTo reGional, no 
CenTro da Praia da viTória, é uMa 
ferraMenTa CoM MúlTiPlas funções e 
PoTenCialidades.

eM www.GraTer.PT o PúbliCo eM 
Geral, e os assoCiados e ProMoTores 
eM ParTiCular, Poderão fiCar a Par 
de Todas as inforMações não só 
sobre a assoCiação, CoMo os seus 
órGãos soCiais, hisTorial, ConTaCTos, 
e sobreTudo sobre as CandidaTuras 
e os ProJeCTos sob GesTão da GraTer.

w w w. G r aT e r . P T
G r at e r  a P r e S e n to u
n o v o  P o r ta l d e  I n t e r n e t

seGundo refere a assoCiação: 
“o nosso novo sITE, Mais do que uMa 
PáGina de InTERnET, é uM PorTal CoM 
novas funCionalidades Para Todos 
os nossos assoCiados, ProMoTores e 
PúbliCo eM Geral”.

InteractIvo
e onlIne

enTre as novas PoTenCialidade 
do PorTal da GraTer esTá o esPaço 
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inTeraCTivo de aTendiMenTo onLInE. 
uMa ferraMenTa de Trabalho 
indisPensável Para queM, aTravés 
de InTERnET, PreTende enTrar eM 
ConTaCTo CoM os serviços da GraTer.

ouTra das Mais-valias CenTra-
se na área dediCada ao ProMoTor 
onde, a qualquer alTura, ConseGue 
ConsulTar o esTado eM que se 
enConTra o seu ProJeCTo.

no esPaço do assoCiado serão 
divulGados Todos os doCuMenTos 

reeSruturação
do SIte da 
Grater
deu orIGem 
a um Portal 
InteractIvo

novas 
funCionalidades, 
inTeraCTividade, 
ProMoção e inforMação 
– são aPenas alGuMas 
das Mais-valias que o 
novo PorTal da GraTer 
PerMiTe. aCabada 
de lançar, a PáGina 
eleCTróniCa PerMiTe 
aProxiMar assoCiação, 
sóCios, ProMoTores, e 
inTeressados. 

Tudo isTo CoM uM 
siMPles Clique eM www.
GraTer.PT .
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aTravés dos diferenTes Menus disPoníveis no novo 
PorTal da GraTer Poderá Ter faCilMenTe aCesso aos 
diversos assunTos  nele exisTenTes.

aléM da hisTória, dos órGãos soCiais, assoCiados, o 
siTio eleCTróniCo faz o enquadraMenTo aos aPoios 
disPonibilizados Pelo leader-Prorural, inforMando sobre 
as CandidaTuras exisTenTes e lisTando os ProJeCTos 
aProvados. 

o PorTal TeM a vanTaGeM de PerMiTir uM aTendiMenTo ao 
vivo online e offline.

ManTenha-se aCTualizado aTravés das noTíCias, aGenda e 
avisos eM www.GraTer.PT 

eM análise nas reuniões das 
asseMbleias-Gerais e ouTras.

a PáGina de InTERnET PerMiTe ao 
uTilizador inTeirar-se das aCções 
e Medidas que esTão enquadradas 
no leader Prorural, beM CoMo 
dos avisos Para a aberTura das 
CandidaTuras, aléM dos ProJeCTos 
aPoiados Pelos fundos CoMuniTários.

novo
GraFISmo

esTão são alGuMas das PrinCiPais 
funCionalidades que surGeM aTravés 
de uM novo DEsIGn GráfiCo Criado 
Para o PorTal da GraTer.

a aCTualização ConsTanTe de 
inforMações, noTíCias e evenTos 
de aGenda aCerCa do Trabalho 
desenvolvido e/ou aPoiado Por esTa 
assoCiação de desenvolviMenTo 
reGional fazeM iGualMenTe ParTe do 
novo PorTal. 

ainda no âMbiTo noTiCioso, 
Poderá ConsulTar eM www.GraTer.
PT a revisTa da GraTer, a “olhar o 
Mundo rural”, que dá a ConheCer as 
PoTenCialidades e as oPorTunidades 
do leader, as aCções eM Curso e 
os resulTados alCançados, enTre 
ouTras inforMações liGadas ao Meio 
rural.

os inTeressados Poderão aCeder, 
CoM Possibilidade de DownLoAD, às 
úlTiMas edições da “olhar o Mundo 
rural” que serve iGualMenTe CoMo 
Meio de divulGação dos ProJeCTos 
aPoiados aTravés da GraTer CoM 
enTrevisTas CoM os ProMoTores, 
auTarCas e ouTras individualidades 
liGadas ao ProGraMa e ao Meio rural.
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a  direCção e a equiPa 

TéCniCa da GraTer ParTiCiParaM na 

ConferênCia «GesTão e Conservação 

de eCossisTeMas aquáTiCos», que 

deCorreu no CineTeaTro virGínia eM 

Torres novas, eM sanTaréM, a 25 de 

noveMbro de 2011.

a iniCiaTiva foi orGanizada Pela 

assoCiação Para o desenvolviMenTo 

inTeGrado do ribaTeJo norTe (adirn), 

eM ParCeria CoM o PorTal naTurlink, o 

insTiTuTo da Conservação da naTureza 

e da biodiversidade (iCnb) e o MuniCíPio 

de Torres novas.

esTe enConTro surGiu no âMbiTo do 

ProJeCTo inTernaCional aarC - aTlanTiC 

aquaTiC resourCe ConservaTion e 

nele foraM aPresenTados diversos 

esTudos, exPeriênCias e ProJeCTos 

relaTivos ao ordenaMenTo, eColoGia e 

MoniTorização de sisTeMas aquáTiCos.

de iGual forMa, o evenTo serviu 

Para a disCussão das PrinCiPais 

aMeaças a que TêM sido suJeiTos esses 

obJeCTivos da ConferênCia «GesTão 

e Conservação de eCossisTeMas 

aquáTiCos», esTeve a sensibilização 

da oPinião PúbliCa Para a iMPorTânCia 

essenCial desTes eCossisTeMas, seJa 

Para os serviços que ProPorCionaM, 

seJa Para as iniCiaTivas que esTão a ser 

desenvolvidas nesTa área.

Mundo Rural 

diversos esPeCialisTas, 
TéCniCos, auTarCas e GesTores 
de TerriTório esTiveraM 
PresenTes na ConferênCia 
«GesTão e Conservação de 
eCossisTeMas aquáTiCos».

 8

G e r I r  e  c o n S e rva r 
e c o S S I S t e m a S  a q u á t I c o S

C o n f e r ê n C i a

a Grater 
marcou 
PreSença na 
InIcIatIva que 
decorreu em 
Santarém

habiTaTs, beM CoMo a sua reabiliTação e 

GesTão oPeraCional.

tema Para técnIcoS
e decISoreS PolÍtIcoS

TraTou-se de uM evenTo não 

só MuiTo úTil e inTeressanTe Para 

TéCniCos e invesTiGadores que 

TrabalhaM ou venhaM a Trabalhar CoM 

sisTeMas aquáTiCos, beM CoMo Para 

auTarCas, Planeadores e GesTores do 

TerriTório, eMPresários, Professores 

e esTudanTes. isTo Porque, enTre os  
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novo laboraTório de análises ClíniCas
CoM TrinTa anos de exPeriênCia
 C om trInta anoS de exPerIêncIa no mercado naS análISeS clÍnIcaS, a brum 
& FreItaS abrIu em maIo deSte ano um novo laboratórIo a PenSar no Futuro. 
uma moderna InFra-eStrutura que naSceu, de raIz, no centro da PraIa 
da vItórIa. a “olhar o mundo rural” moStra-lhe eSte Projecto exemPlar 
aPoIado atravéS da Grater.

Inaugurado em Maio de 
2011, o novo laboratório de 
análises Clínicas brum & frei-
tas lda representa são só uma 
das mais modernas infra-es-
truturas do sector nos açores, 
como um investimento empre-
sarial a pensar e pensado para 
o futuro.

o novo imóvel, construído 
de raiz para o efeito, localiza-
-se no centro da Praia da vitó-
ria, na ilha Terceira, resulta de 
um investimento financeiro glo-
bal na ordem dos 800 mil eu-
ros. Um projecto co-financiado 
pelo Prorural, apoiado por 
via da GraTer, com cerca de 
75 mil euros.

Trata-se, refere-nos João 

P r o j e c t o  e x e m P l a r

Pedro freitas, proprietário, di-
rector técnico e especialista 
em análises clínicas “do maior 
investimento da nossa empre-
sa até agora”.

a ajuda da associação de 
desenvolv imento  regional 
revelou-se positiva até porque 

“para quem está há trinta anos 
no sector, nunca tivemos apoio 
de instâncias públicas ou go-
vernamentais”, explicou o só-
cio-gerente.

o novo laboratório, que é 
o único neste concelho, subs-
titui o ponto de recolha que a 

BRUM & FREITAS LDA
Mundo Rural 
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brum & freitas aqui possuía, 
passando a empresa a dispor 
agora de dois laboratórios, 
este na Praia, e o de angra do 
heroísmo, empregando uma 
equipa de onze trabalhadores.

o imóvel, de dois pisos, as-
senta num projecto de arqui-
tectura que junta a funcionali-
dade, a estética e o conforto.

laboratório
pioneiro nas ilhas

em funcionamento desde 
1981, o laboratório brum & 
freitas lda tem sido pioneiro 
nos açores, não só por via das 
melhorias tecnológicas que 
tem implementado, como pela 
certificação de qualidade dos 
seus serviços.

a brum & freitas orgulha-se 
de ter tido o primeiro laborató-
rio certificado na ilha Terceira, 

o segundo dos açores. na al-
tura, há cerca de doze anos, 
existia somente meia centena 
de estabelecimentos do géne-
ro no país com igual qualidade 
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atestada pelo iPq - instituto 
Português da qualidade.

Hoje está certificado pela 
norma iso 9001:2008, uma 
designação que para os clien-
tes poderá passar ao lado mas 
que, para a empresa, impli-
ca investimento financeiro e 
organizacional e uma gestão 
muito rigorosa: “esta certifica-
ção assenta num programa 
de controlo interno e proces-
sos de avaliação externos de 
qualidade”, explica João Pedro 
freitas. o especialista explica 
que, neste âmbito, são realiza-
das auditorias e que é feito um 
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mentos perante o universo de 
utentes existentes nas ilhas.

Para já, e perante um mer-
cado dividido por quatro labo-
ratórios privados que existem 
na ilha Terceira, as principais 
preocupações vão para as de-
cisões que a tutela pública da 
saúde implementa, uma vez 
que a maioria dos clientes da 
empresa vem por conta do 

r e P o r ta G e m

“controlo muito apertado de to-
dos os parâmetros aqui anali-
sados”.

Privados dependem
de decisões do público

Os desafios de operar num 
arquipélago, conta-nos o es-
pecialista, está não só na ne-
cessidade de ter de fazer uma 
maior stockagem de produtos 
e mercadorias e gerir o trans-
porte das mesmas, por com-
paração com os colegas no 
continente, como pela rentabi-
lização ao máximo dos equipa-
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MICRoBIoLoGIA

 aPosta na análise
De alimentos e água

a microbiologia alimentar e as análises microbiológicas e quí-
micas da água são dois campos que o laboratório brum & frei-
tas lda. vai apostar. uma nova oferta no mercado que marca um 
posicionamento empresarial explicado pelas regras mais exigen-
tes de controlo dos produtos para consumo, seja na restauração, 
com os imperativos legais das rígidas normas do haCCP, abre-
viatura de “hazard analysis and Critical Control Point” que se tra-
duz por “análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos”; seja 
ao nível da gestão pública no controlo da qualidade das águas, 
ou para consumo ou usufruto, que obriga autarquias e outros ser-
viços da administração, e não só, também empresas, a verificar 
com regularidade e segundo legislação nacional e comunitária, 
as águas potáveis, as águas em zonas balneares, etc: “estamos 
já a pensar no futuro”, referiu João Pedro freitas, o responsável 
pelo laboratório.

Para já, conta: “vamos começar a divulgar a nossa capacida-
de de fornecer estes serviços”, mas com uma certeza: “temos 
capacidade para absorver todo o serviço que a ilha Terceira ne-
cessita”.

12 

serviço regional de saúde, 
sobretudo dos centros de saú-
de.

assim, a introdução, nes-
te último verão, de taxas mo-
deradoras nos açores trouxe 
uma redução de receitas na 
ordem dos 30 a 35 por cento, 
contabilizou o sócio-gerente.

igualmente a cargo das 
decisões públicas estão, por 
outro lado, a dimensão e a ca-
pacidade instalada dos labora-
tórios nos hospitais açorianos: 
“se retirarem este serviço aos 
privados perspectivam-se difi-
culdades. é preciso ponderar 
bem e não se pode andar em 
experiências”, recordando que 
existem nas ilhas entre 130 a 
150 postos de trabalho direc-
tos criados pelos laboratórios 
de análises clínicas”.
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olho rural

do ponto de vista histórico os 
dois produtos mais produzidos 
ao longo dos anos foram as 
“sebes” dos carros de bois 
e as cestas da vindima. com 
o desuso destas peças os 
artesãos foram fabricando 
novas peças que se adaptaram 
ao evoluir dos tempos. 

na antiguidade alguns militares 
chegaram a utilizar este material 
como escudo, nomeadamente 
no batalhão persa dos 
Imortais. diversos documentos 
históricos referem-se à sua 
existência no antigo egipto. entre nós já vão rareando os 

“mestres” da cestaria. “mesmo 
nas vindimas já não usam 
o cesto de vimes, agora é o 
plástico”.

CESTARIA

In “arteS e oFÍcIoS tradIcIonaIS daS IlhaS terceIra e GracIoSa”, edição da Grater

as fibras vegetais - vime (do latim vimen) - foram, tal como a 
madeira, um dos primeiros recursos naturais dos povoadores das 
ilhas açorianas. os fios eram facilmente obtidos através da casca 
das árvores e arbustos. com os fios fabricavam-se cestos e 
esteiras utilizados nas actividades agrícolas.

o vime, usado na arte da 
cestaria é, assim, um 
material utilizado desde 
os tempos primitivos, 
originalmente 
oriundo de varas 
moles e flexíveis 
do “vimeiro” e que 
passou a designar 
qualquer matéria-
prima de origem 
vegetal com tais 
características 
e que, trançado, 
possui diversos 
usos, principalmente 
na manufactura de 
cestos e móveis.



a S S o c I a d o  G r at e r

c a S a d o  P o v o  d o S  b I S c o I to S

“aS caSaS do Povo
têm de Ser auto-SuStentáveIS”

associada da GraTer há 
uma década, a Casa do Povo 
dos biscoitos – freguesia situ-
ada a norte, sensivelmente a 
meio das duas principais urbes 
da ilha Terceira –, é um exemplo 
não só de uma descentralização 
de serviços e meios de apoio 

às populações, como de gestão 
empresarial com preocupação 
social e de optimização de re-
cursos e pessoal.

eugénio simas, presidente da 
direcção da instituição há já três 
mandatos acompanhou os al-
tos e baixos desta casa do povo 
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e acredita que hoje em dia ela 
pode servir de exemplo às suas 
congéneres.

alem de disponibilizar os ser-
viços habituais, a Casa do Povo 
dos biscoitos oferece outras va-
lências, inovadoras e inéditas, 
dando apoio em sectores que 
acredita serem necessários não 
só à freguesia, como à sua vizi-
nhança.

novos serviços
e emprego

“a Casa do Povo dos biscoi-
tos fez grandes investimentos 
nos últimos dois anos”, referiu o 
seu responsável, contabilizando 
que, em termos de requalifica-
ção do imóvel, foram investidos 
cerca de 200 mil euros, e isto, 
reforça, “só no último ano”.

Um esforço financeiro que 
permitiu criar não só novos es-
truturas e serviços, como gerar 
emprego, possibilitando a actu-
al equipa de treze funcionários, 
além de criar outros vinte em-
pregos indirectos.

“esta é uma forma de não 
concentrar serviços e mão-de-

 o  PreSIdente da dIrecção da caSa do Povo doS bIScoItoS não tem dúvIdaS de que 
eStaS InStItuIçõeS “têm de Ser auto-SuStentáveIS”. a Prová-lo eStá a multIPlIcIdade de 
ServIçoS, alGunS de carácter InédIto, dISPonIbIlIzadoS neSta InStItuIção aSSocIada da 
Grater que emPreGa treze FuncIonárIoS e crIa vInte emPreGoS IndIrectoS. 



veículo – que faz parte de uma 
frota de seis veículos que a casa 
do povo dispõe –, é usado, há já 

ano e meio, na deslocação gra-
tuita de pessoas da freguesia e 
arredores de e para as unidades 
de saúde regionais ou para a 

casa do povo.
outro dos serviços inovado-

res é o prestado no gabinete de 
fisioterapia, baptizado de “Ora 
viva” que abriu portas em de-
zembro de 2010 e que atende, 
em média, treze pessoas por 
semana. quatro auxiliares e 
um fisioterapeuta repartem-se 
em sessões de tratamento mi-
nistradas, quer no interior de 
um espaço apetrechado com os 
mais modernos equipamentos e 
materiais, quer ao domicílio.

o presidente da Casa do 
Povo dos biscoitos não esconde 
que a ambulância e o centro de 
fisioterapia constituem os dois 
principais investimentos e con-
quistas do seu mandato: “é um 
balanço muito positivo porque 
estamos numa zona afastada 
dos centros e assim as popula-
ções têm possibilidade de usu-
fruir de serviços de qualidade no 
conforto da sua freguesia”.

a S S o c I a d o  G r at e r
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-obra nos meios urbanos e con-
trariar a desertificação rural”, 
defende eugénio simas. 

uma estratégia que, alerta, 
só funciona com auto-sustenta-
bilidade destas estruturas: “as 
casas do povo têm de ser auto-
-sustentáveis e não subsidiode-
pendentes. Têm de ser capazes 
de desenvolver projectos e gerir 
negócios sociais”.

ambulância e
fisioterapia “Ora Viva”

actualmente, a Casa do Povo 
dos biscoitos dispõe de um ser-

viço de transporte com ambu-
lância, único na ilha e mesmo 
raro nas restantes, sublinha o 
presidente da instituição. este 



a S S o c I a d o  G r at e r

comida, roupa
e animação

além de albergar uma esqua-
dra da PsP com mais de uma 
dezena de efectivos policiais, a 
Casa do Povo dos biscoitos de-
tém ainda gabinetes de apoio 
social e médico, com serviços 
de enfermagem e maternidade, 
protocolado com o instituto de 
acção social e Centro de saúde 
da Praia da vitória.

o imóvel alberga ainda um in-
fo-centro, financiado pela autar-
quia e dinamizado pelo agrupa-
mento local do Corpo nacional 
de escutas (Cne), que acaba 

por ser polivalente, tendo outras 
finalidades, sobretudo para for-
mação de pessoal.

Mas é o apoio ao domicílio a 
cerca de 35 utentes, quer ao ní-
vel da confecção e entrega de 
alimentação, quer da higiene 
habitacional e pessoal, além do 
serviço de lavandaria, que mais 
recursos humanos mobilizam 
nesta instituição.

“são sobretudo idosos os 
nossos utentes, mas também já 
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apoiámos casos sociais graves”, 
explicou o presidente da direc-
ção.

Por outro lado, o centro de 
convívio da terceira idade desta 
casa do povo junta e desenvol-
ve actividades para 85 utentes, 
tendo sido criado para o efeito, 
um recanto que permite a reali-
zação de trabalhos manuais, de-
gustação de lanches ou mesmo 
o ensaio de bailinhos e danças 
de carnaval.

Anexo à Casa do Povo

criaÇÃo De centro
De BeleZa e DesPorto

Segundo o presidente da Casa do Povo dos 
biscoitos, o futuro da instituição passa pela cons-
trução de uma nova valência, em infra-estrutura 
a edificar anexa à actual, para desenvolver um 
centro de beleza, estética e actividade física.

segundo as aspirações de eugénio simas, a 
cobertura do actual espaço do ringue de patina-
gem daria lugar, num primeiro piso, a uma sala 
multiusos vocacionada para a actividade física e 
desportiva, e o segundo nível seria dedicado a 
tratamentos de beleza, com a criação de gabine-
tes de estética e de cabeleireiro para concessio-

nar a profissionais numa lógica de “economia solidária”.
Para já, esclarece eugénio simas, este é “um projecto ainda em estudo” mas que 

já procura “parceiros e financiamento”.

Mundo Rural
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n o t Í c I a S

d e S e n v o lv I m e n to  r u r a l

comISSão euroPeIa
reForça co-FInancIamento

a Comissão Europeia (CE) afirma existir um avan-
ço significativo no apoio da União Europeia ao am-
biente e ao clima por meio do novo programa life

nesse sentido, a Ce propõe a atribuição de 3,2 mil mi-
lhões de euros entre 2014 e 2020 a um novo programa de 

ambiente e acção climática (life). o novo programa proposto aproveitará o 
êxito do Programa life+ vigente, mas será reestruturado, com vista a ter maior im-
pacto, ser mais simples e flexível e dispor de um orçamento visivelmente superior.

n o v o  l I F e
ambIente e clIma
com maIS aPoIoS

o Parlamento europeu aprovou, no inicio de dezembro, 
o aumento de taxas de co-financiamento no desenvolvimen-
to rural para Portugal, bem como a outros cinco países mais 
afectados pela crise económica. a contribuição da união eu-
ropeia poderá cobrir 95% dos custos totais de projectos que 
reforcem a competitividade, o crescimento e o emprego. estas 
medidas estarão em vigor até ao final de 2013. 

o Conselho de Ministros português de 7 de dezembro aprovou o 
Programa estratégico para o empreendedorismo e a inovação, de-
signado por + e + i, que tem como objectivo promover uma socie-
dade mais empreendedora, alargar a base de empresas inovadoras 
com uma forte componente exportadora e de promover a inserção 
de Portugal nas redes internacionais de conhecimento, de inovação 

e m  P o r t u G a l
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a união europeia propõe novas medidas 
para incentivar o financiamento das empresas 
sociais por entender que estas têm um impacto 
social positivo e que têm por objectivo a realiza-
ção de objectivos sociais e não a maximização 
dos lucros. 

Trata-se de um sector em expansão na euro-
pa, que representa já 10% do conjunto das em-

F u n d o S  e u r o P e u S
novoS IncentIvoS 
Para emPreSaS SocIaIS

ProGramaS de aPoIo
ao emPreendedorISmo

presas europeias e emprega mais de 11 milhões 
de assalariados. 

Pretende-se introduzir um novo conceito de 
«fundos europeus de empresariado social», 
para que os investidores possam identificar os 
fundos que se dedicam ao investimento em em-
presas sociais a ter maior impacto, e dispor de 
um orçamento visivelmente superior.
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av I S o

o Ministério da agricultura, do Mar, do 
ambiente e do ordenamento do Território 
autorizou a utilização do caderno de especi-
ficações e os rótulos, para a produção e co-
mercialização de carne de bovino, com o 
rótulo aberdeen angus Portugal, carne contro-
lada, à associação aberdeen angus Portugal.

n o t Í c I a S

e S t u d o  P I o n e I r o

PaGar tarde 
deStróI economIa

estão abertas as inscrições para o evento energia inteligente – europa “info day 
2012”, que irá ter lugar em bruxelas, no dia 24 de Janeiro de 2012. o programa conta 
com objectivos de fornecer informações sobre a política europeia para as energias reno-
váveis e a eficiência energética ou explicitar como deve ser feito candidaturas aos fundos 
do Programa eie (energia inteligente – europa), entre outros (consultar: www.dgge.pt).

“ I n F o  d ay 2 0 1 2 ”
enerGIa IntelIGente

Foi apresentado recentemente o estudo “Compromisso de paga-
mento no prazo acordado: uma cultura de pagamentos atempados”, 
numa iniciativa do projecto “aconteser”.

Trata-se de um estudo pioneiro sobre a temática porque quantifi-
ca as perdas para a economia decorrentes da cultura enraizada de 
pagar tarde e a más horas e estima igualmente os potenciais ganhos 
caso os prazos fossem cumpridos atempadamente.

o estudo revela que o atraso no pagamento de facturas a fornecedores destrói anualmente catorze mil 
postos de trabalho: “por ano, Portugal perde cerca de seiscentos milhões de euros, equivalentes a 0,4 por 
cento do Produto interno bruto” (www.pofc.qren.pt).
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a europeaid, direção-Geral da Comissão europeia responsável pela execução dos programas 
e projectos de ajuda externa em todo o mundo, lançou vários concursos, entre eles, um de apoio 
a acções de cooperação multi-países, propostas e implementadas pelas autoridades locais (la) e 
associações de autoridades locais (ala) dos estados-Membros da ue e os países parceiros, até 
1 de fevereiro de 2012; um concurso para apoiar a participação das organizações de juventude 
e jovens da região euro-mediterrânica, até 1 de fevereiro de 2012; e um concurso para a Guiné-
-bissau, através da linha de financiamento “non state actors and local autorities in development 
Part nsa”, até 28 de fevereiro de 2012 (http://ec.europa.eu/index_pt.htm).

o P o r t u n I d a d e S 
candIdaturaS abertaS 
na euroPeaId

mel do rIbatejo
tem orIGem ProteGIda

d o P

o “Mel do ribatejo” acaba de ver consa-
grada a atribuição e gestão de uso da deno-
minação de origem Protegida (doP) à as-
sociação de apicultores da região de leiria.

Trata-se de uma medida aprova-
da pelo Gabinete de Planeamento e 
Políticas do Ministério da agricultura.

aberdeen anGuS
com rótulo
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 O Conselho de AdministrAção          
e A equipA téCniCA

dA AssoCiAção de desenvolvimento 
regionAl - grAter

desejA A todos um Feliz nAtAl 
e um Bom Ano novo.
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