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Fundação dos Botelhos de Nossa Senhora da Vida

Construção e reabilitação das estufas de ananases
com aconselhamento da Terraprojectos Açores

António Simas e Gonçalo Botelho

António Simas, da Terraprojectos Açores é
o rosto açoriano que desenvolve, desde 1999, a
sua actividade profissional na Região, no seio
das culturas do ananás, banana e maracujá, nas
áreas da produção, qualidade, ambiente, higiene e segurança alimentar.
“As conversações com a Fundação dos
Botelhos de Nossa Senhora da Vida surgiram
através do interesse da parte do Gonçalo Botelho em querer recuperar as suas estufas. A
nossa acção baseou-se em aconselhar sobre as
linhas de apoio existentes para a recuperação
de estufas que existe através do PRORURAL,
que tem uma linha específica para isso, financiadas a 70%. Depois também e porque todo o
projecto foi viável decidiu-se pela construção
de novas estufas tradicionais. Ele aceitou,
construímos para uma primeira fase, as estufas possíveis, o que para uma primeira candidatura implica um investimento considerável.
Tudo isto construído com meios locais, ou seja,
com mão-de-obra local, que já não estava devidamente habilitada para o efeito e tivemos
que reconverter as pessoas para que pudessem
construir as novas estufas segundo os métodos
tradicionais”.
Sobre a Terraprojectos Açores, António
Simas disse que “este é um projecto que nasceu
em Outubro de 2015 e tem como empresa mãe
a Terra Projectos que já existe no continente há
19 anos, cujo sócio foi meu colega de curso e
que em 2015 desafiou-me a abrir cá a Terraprojectos Açores em São Miguel.

Aceitei o desafio, lançamos a inauguração
em Novembro desse mesmo ano, numa primeira fase ligados à Profrutos e à cultura do
ananás em que fizemos muitos projectos ligados à recuperação de estufas. Numa segunda
fase começamos pela diversificação agrícola e
à área florestal.
Também temos em carteira muitos projectos ligados ao turismo e ao mar, nomeadamente
ao Mar 2020 porque fizemos um protocolo com
a Federação das Pescas dos Açores, em que somos os intermediários deles em relação a tudo
o que seja apoios comunitários”.
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