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O Tribunal de Leiria (soube-se no parlamento) deu razão aos Açores: a Região Autónoma não 
tem de pagar contas ao Serviço Nacional de Saúde aquando do atendimento de açorianos 
no continente. A sentença foi proferida quatro anos depois da entrada do processo. Há 
muitos outros à espera de decisão. É possível recurso até ao Supremo. [04/05]

Açores têm razão 

DIGRESSÃO NO MÉXICO

RAZÕES E SOLUÇÕES

APESAR DE NÃO SER FERIADO

Segundo Adalberto Belerique, 

mais do que participarem em 

touradas no México, onde até 

ganharam um prémio, os For-

cados da Tertúlia Tauromáquica 

Terceirense (TTT) foram embai-

xadores dos Açores. [12 e 13]

A falta de um elemento permi-

te às tripulações de cabine da 

TAP optarem por não servir re-

feições. Saiba o que fazer. [07]

São Mateus não quer deixar 

morrer o Pão-por-Deus. A tradi-

ção cumpre-se, por isso, no pri-

meiro domingo de novembro, 

com o aval do bispo. [11]

Forcados da TTT 
promovem Açores

Voos da TAP
cada vez mais
sem refeições

Pão por Deus revive

Três jovens licenciados abriram uma empresa de frutas e 
legumes em São Miguel e não se limitam a tratar da papelada. 
João Monteiro, um dos sócios-fundadores, destaca o potencial 
que acredita ter o setor primário. [02/03]

Sem medo de
sujar as mãos

SENTENÇA DO TRIBUNAL DE LEIRIA MANDA: SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE NÃO PODE COBRAR DINHEIRO AOS AÇORIANOS
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EASY Fruits & Salads
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COMO É QUE SURGIU A EASY FRUITS & 
SALADS?
A Easy fruits & salads, Lda é uma 
empresa açoriana que se dedica à 
produção, processamento e comer-
cialização de produtos hortofrutíco-
las. Nasce da vontade de três jovens 
desenvolverem um projeto inovador 
na área da agricultura. Buscamos a 
valorização da produção regional, 
tirando partido da nossa visão e dos 
nossos ideais, do potencial produti-
vo da nossa região, assim como do 
know-how de que dispomos nesta 
área. Procuramos pensar no produto 
de uma forma integrada. Ou seja, não 
pensamos simplesmente em produ-
zir um hortícola. Quando pensamos 
no desenvolvimento de um produto, 
procuramos selecionar a variedade e 
a semente certa, reunir as condições 
de produção adequadas, definir as 
características organoléticas preten-
didas, o público a que se destina, a 
forma como esse produto se apre-
sentará ao consumidor, a imagem, a 

comunicação, etc. Desse modo pode-
mos oferecer um produto ímpar que 
se adequa às necessidades e aos de-
sejos dos consumidores.

NUMA ALTURA EM QUE A JUVENTUDE 
FOGE À AGRICULTURA, COMO É QUE TRÊS 
JOVENS LICENCIADOS DECIDEM APOSTAR 
NO CULTIVO DE FRUTAS E LEGUMES?
Queríamos fazer algo nosso. Criar 
algo de novo. A agricultura, e mais 
concretamente a horticultura acabou 
por ser um ramo onde vislumbrámos 
uma boa oportunidade para desen-
volver o nosso projeto, muito por 
conta de essa ser uma área onde te-
mos formação académica e também 
experiência profissional. Desde a sua 
génese que a Easy fruits & salads foi 
pensada para ser um projeto inova-
dor, ser diferente. 

OS SÓCIOS-FUNDADORES DESTA EMPRESA 
NÃO SE LIMITAM A TRATAR DE BUROCRA-
CIAS, TAMBÉM TRABALHAM NA TERRA. 
DE ONDE É QUE NASCE O GOSTO PELA 
AGRICULTURA?
Acho que podemos dizer que cada 
um, ao longo da sua vida, acabou 
por ter alguma influência, uns mais 
outros menos, de amigos, familiares, 
ou até mesmo resultante de situações 
profissionais. Mas o que realmente 
nos motiva é o facto de trabalhar-
mos no sector primário, numa área 
com muito potencial e onde ainda há 
muito por fazer e onde sentimos que 
podíamos fazer algo que fosse uma 
mais-valia e deixasse uma marca no 
nosso meio.

SÃO FORMADOS NA UNIVERSIDADE DOS 
AÇORES. DE QUE MODO É QUE COLOCAM 
EM PRÁTICA OS ENSINAMENTOS APRENDI-
DOS NAS VOSSAS LICENCIATURAS?
Diariamente pomos os nossos co-

JOÃO MONTEIRO, EMPRESÁRIO

João Monteiro e dois amigos abriram uma empresa 
de frutas e legumes em São Miguel, mas pela frente 
encontraram várias barreiras, até conseguirem con-
vencer as pessoas do potencial da ideia. 

Empreendedorismo
está na moda 
mas a sociedade 
não está preparada

JOÃO MONTEIRO Jovem licenciado 
não teve medo de “sujar as mãos”

“Será aventureirismo equacionar-se o retorno aos Açores do velho 

Banco Micaelense, retomando-se uma instituição cuja filosofia de 

intervenção no mercado era sempre servir os Açores primeiro e que 

tão bons resultados económicos trouxe às nossas ilhas?”.

“Intrigava-o o facto de os bancos terem sido ajudados com o dinheiro 

dos contribuintes e ele não ter sido ajudado pelo banco, diminuindo, 

na mesma proporção, os seus encargos, uma vez que foram ajus-

tados de acordo com os contratos que estabelecera com o estado”. 

Banco Micaelense de volta aos Açores!

Por que tenho de cumprir com o banco?
MANUEL TOMÁS [09]

JOÃO GAGO DA CÂMARA [08]

O que é que o diferendo com Angola 
nos pode importar a nós, açorianos - 
perguntarão aqueles que estiverem 
a ler esta coluna. Qual é o signifi-
cado da declaração do presidente 
angolano que deixou de considerar 
Portugal o parceiro estratégico - per-
guntarão outros. Finalmente, Angola 
terá ou não razão em dar esta cha-
pada a Portugal e quais as conse-
quências que daí podem advir.
Para começarmos por esta última 
teremos de ir às razões que moti-
varam a posição de Angola: estão a 
correr em Portugal vários processos 
de investigação que envolvem altas 
individualidades angolanas e todos 
referentes a negócios de muitos mi-
lhões de Euros de origens alegada-
mente suspeitas e que, como é nor-
mal neste país, não têm escapado 
ao segredo de justiça. Os nomes dos 
envolvidos e a descrição das circuns-
tâncias de cada um dos casos estão 
aí na praça pública, muito embora 
para a maioria não tenha havido se-
quer dedução de acusação, ou seja, 
nem sequer chegaram aos tribunais. 
E é este, mais uma vez, o busílis da 
questão: a demora que grassa nes-
tes processos propicia a quebra do 
segredo de justiça e os investigados 
antes de serem julgados pelos tribu-
nais já estão julgados na praça pú-
blica. Angola não percebe isto, ainda 
por uma outra razão: a separação de 
poderes que é clara em Portugal, em 

Angola é mais confusa e os tribunais 
dependem em grande parte do go-
verno. Por isso não compreendem 
como o governo português permite 
que isto esteja a acontecer com as 
suas figuras gradas.
Se Angola vier a romper com Por-
tugal, deixando de lhe dar o privi-
légio de ser o parceiro estratégico 
(já está a caminho de aprofundar 
as relações com a Inglaterra e com 
a França) Portugal vai perder. Se há 
parte do mundo para onde a econo-
mia portuguesa pode ter ambições 
de crescer é sem dúvida África, em 
particular os países de língua por-
tuguesa porque a barreira da língua 
não existe e isso é um facilitador de 
alto valor no mundo empresarial. 
Acresce o investimento de Angola 
em Portugal. Basta olhar para o ín-
dice bolsista.
Finalmente, o que é que isso interes-
sa aos açorianos: são muitos aque-
les que têm rumado a Angola, quer 
para expandir negócios que aqui 
estão limitados pelo mercado, quer 
à procura de novos desafios para as 
empresas, quer ainda simplesmente 
oferecendo a sua força de trabalho. 
Este clima de animosidade pode 
complicar os seus objetivos de cur-
to e médio prazo. Se é verdade que 
Portugal não pode ceder a pressões 
e se a Justiça deve trilhar o seu ca-
minho a direito, aconselhável é que 
faça as coisas como deve ser.  

ANGOLA: METEMOS O PÉ NA ARGOLA

EASY Fruits & Salads
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nhecimentos académicos, e não só, 
ao serviço da agricultura e da nossa 
empresa. Todo o trabalho que desen-
volvemos carece da tomada de de-
cisões que têm uma base científica, 
por exemplo na gestão financeira, na 
implementação de sistemas de quali-
dade, na programação da produção, 
a seleção de variedades, a análise das 
condições edafo-climáticas, a análise 
dos solos para uma correta tomada 
de decisão nas fertilizações, a mo-
nitorização das doenças e pragas 
das culturas e a tomada de decisão 
inerente ao correto tratamento das 
mesmas. Enfim, são tudo situações 
em que, pelo facto de termos for-
mação nesta área, podemos agir de 
forma consistente e segura. Paralela-
mente existe o conhecimento práti-
co ou empírico que cada um possui 
nestas e noutras áreas, por exemplo 
ao nível do desenvolvimento de apli-
cações informáticas ou até mesmo a 
elaboração de toda a vertente do ma-
rketing da empresa, que também é 
feito por nós.

A CRISE FOI UM ESTÍMULO PARA AVANÇA-
REM PARA A CRIAÇÃO DE UM NEGÓCIO?
Não. O nosso projeto foi pensado 
muito antes dos recentes aconteci-
mentos, nomeadamente o agrava-
mento das condições socioeconómi-
cas do nosso país. Não foi, portanto, 
a dita crise, o fator que nos fez enve-
redar por este projeto. Infelizmente, 
o projeto acabou por surgir e por ser 
desenvolvido no seio desta situação 
desfavorável, o que acabou por in-
fluenciar, e de que maneira o desen-
volvimento que tínhamos estimado 
para o mesmo. Mas essa situação 
já está, a muito custo, ultrapassada 
e agora estamos completamente fo-
cados no trabalho que temos pela 
frente, no sentido de fazer evoluir a 
empresa e atingir os objetivos a que 
nos propusemos para a mesma em 
termos de crescimento.

QUE DIFICULDADES ENCONTRARAM PARA
ABRIR A VOSSA EMPRESA?
O empreendedorismo. O empreende-
dorismo é uma coisa que está muito 
na moda, mas que infelizmente a nos-
sa sociedade não está preparada para 
lidar com ela. No nosso caso, quando 
iniciámos o projeto, éramos três jo-
vens, sem qualquer background em-
presarial ou financeiro, apenas com 
um projeto (que obviamente consi-
derávamos com muito potencial), 
que trabalhámos para ser bem su-
portado por uma estrutura de fundos 
comunitários, mas a parte restante, 
nomeadamente lidar com a banca, 
com instituições governamentais, etc 
foi muito complicado. Era difícil fa-
zer as pessoas acreditarem em nós e 
no nosso projeto. Felizmente, somos 

pessoas muito persistentes e estive-
mos sempre focados nos nossos ob-
jetivos. Tivemos a sorte de conhecer 
pessoas fantásticas que perceberam 
o que queríamos fazer, que nos de-
ram a mão e que nos ajudaram a por 
o projeto de pé. Desde logo pessoas 
ligadas a entidades governamentais e 
associativas no sector da agricultura, 
a Caixa Económica da Misericórdia 
de Angra e a empresa Gelvalados, 
atualmente nosso parceiro para a 
área comercial e de distribuição, en-
tre muitas outras pessoas e entida-
des privadas. 

QUAL É ATUALMENTE A DIMENSÃO DO 
VOSSO NEGÓCIO, EM TERMOS DE ÁREA E 
DE PRODUÇÃO? A PROCURA JÁ VOS PERMI-
TE PENSAR EM EXPANDI-LO?
Atualmente a Easy fruits & sala-
ds explora uma área de produção 
de cerca de 2ha, entre produção 
sob coberto e em ar livre. Existem 
alguns produtos nos quais procu-
rámos uma maior especialização, 
nomeadamente as babyleafs, as al-
faces, o tomate, a beringela, o toma-
te cherry, as ervas aromáticas, etc. 
A procura, felizmente, permite-nos 
nesta fase pensar em expandir o ne-

gócio, tanto é que neste momento 
estamos numa fase de aumento da 
produção, estamos a começar a ex-
plorar novas áreas de produção, de 
forma a podermos atingir os nossos 
objetivos e compromissos comer-
ciais. Paralelamente, estamos a de-
senvolver a vertente industrial, que 
resultará no desenvolvimento dos 
produtos de IV gama (processados, 
lavados, embalados e prontos a con-
sumir). Estamos sempre à procura 
de novas áreas de produção, temos 
muitas ideias e projetos delineados, 
que esperam o momento certo para 
os pormos em prática. Um desses 
projetos arrancará muito em breve 
e visa a parceria com outros pro-
dutores agrícolas e possivelmente 
particulares, com o objetivo de ga-
rantir a produção de um determina-
do produto e a consequente valori-
zação do mesmo, através da Easy 
fruits & salads.

EASY FRUITS & SALADS  Jovens empresários já pensam em expandir o negócio 

Setor primário 
tem potencial


