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As Organizações Não Governamen-
tais (ONGs) da ilha Terceira são 
pouco conhecidas pelo público em 
geral. A conclusão surge num in-
quérito desenvolvido no âmbito da 
rede RCE Açores.
Duas estagiárias inglesas estiveram 
na Terceira a desenvolver este es-
tudo com fins estatísticos, através 
do programa europeu Leonardo Da 
Vinci. De acordo com Xanthe May 
“as ONGs e os serviços e atividades 
que oferecem são pouco conheci-
dos”.
Segundo outra das estagiárias, Eli-
zabeth Crump, “trinta e seis por 
cento das pessoas nunca tinham 
participado em nada” e a maioria 
dos inquiridos tinham aderido so-
bretudo a eventos desenvolvidos 
pelos municípios.
Alison Neilson, coordenadora do 
RCE Açores, sustenta que o estudo 
que envolveu 100 inquiridos pode 
ser útil a muitas ONGs que inte-
gram esta rede. Foram questiona-
das pessoas de Angra e da Praia e 

de várias freguesias.
Xanthe May deixa uma sugestão às 
organizações: “É preciso apostar na 
divulgação. Estas organizações têm 
já o seu público, mas têm de o am-
pliar”.
O inquérito incidiu também sobre 
os motivos que levam as pessoas a 
escolherem a ilha para viver. “Trin-
ta e cinco por cento das pessoas 
responderam que gostam de viver 
aqui porque é a sua terra Natal (49 
por cento tinha mais de 46 anos). A 
maioria respondeu dessa forma. Já 
na casa dos 16 aos 25 anos, apon-
tam razões ambientais, amigos, 
família… Vinte e cinco por cento 
indicam a natureza ou ambiente”, 
explica Elizabeth Crump. 
Por outro lado, a esmagadora maio-
ria dos mais jovens gostaria de ver 
criado um centro comercial, en-
quanto muitos dos mais velhos não 
alterariam nada do que já existe na 
ilha, o que pode revelar que são es-
tes últimos os que mais querem um 
modo de vida sustentável.
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Bebidas Verdes
chegam a Angra

São reuniões mensais que aconte-
cem em mais de 650 cidades, em 
vários pontos do globo: Amanhã 
as Bebidas Verdes (Green Drinks) 
chegam a Angra do Heroísmo.
O evento é promovido pela rede 
RCE Açores, que desenvolve tra-
balho na área da educação para o 
desenvolvimento sustentável. 
De acordo com a coordenadora do 
projeto RCE-Açores, Alison Neil-
son, Angra do Heroísmo torna-se a 
segunda cidade do país a aderir ao 
movimento internacional, depois 
de Lisboa.
Assim, amanhã, das 17h30 às 21h, 
as Bebidas Verdes acontecem no 
restaurante mexicano “Arriba” , na 
Silveira.
A ideia é arrancar com encontros 

mensais que juntem representan-
tes de organizações e pessoas inte-
ressadas em questões ambientais, 
de uma forma geral. Tudo num 
“ambiente agradável e informal de 
discussão”.
“Bebidas Verdes é um encontro 
social de pessoas interessadas em 
questões ambientais. É um mo-
vimento internacional no qual as 
pessoas se reúnem para conversar 
sobre assuntos sustentáveis, criar 
contactos, desenvolver ideias, tro-
car conhecimento e informações”, 
avança o RCE Açores.
De acordo com o site do movimen-
to internacional, “estes eventos 
são simples e sem muita estru-
tura, mas muitas pessoas encon-
traram emprego, fizeram amigos, 
desenvolveram ideias, fizeram ne-
gócios... É uma força ao serviço de 
uma boa causa”.
Mais informações sobre as “Bebi-
das Verdes” que vão ser “servidas” 
em Angra pode ser encontrada no 
site “www.rceacores.uac.pt”. 

Encontros mensais jun-
tam pessoas interessa-
das no Ambiente.
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