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editorial

O ano de 2017, que agora está a terminar, foi um ano positivo 
para o Grupo EDA. Todas as empresas irão apresentar 
resultados positivos e o Grupo terá um resultado consolidado 
próximo do ano de 2016, que foi um ano excelente.
Como sabem, em novembro último inaugurámos a Central 
Geotérmica do Pico Alto, na ilha Terceira, que estava já a 
funcionar desde o dia 10 de agosto. É um acontecimento 
importante para a EDA Renováveis. Trata-se de uma aspiração 
antiga desta empresa que agora a vê realizada. Gostaria aqui 

de realçar o empenhamento, a competência e a dedicação 
do engenheiro Carlos Bicudo e de toda a sua equipa na 
execução deste projeto. Hoje temos mais certezas do que 
tínhamos antes, mas só o tempo dirá o grau de sucesso deste 
empreendimento. Chamaria a vossa atenção para a entrevista 
do engenheiro Carlos Bicudo sobre este assunto.
Gostaria também de mencionar os Acordos de Empresa que a 
SEGMA e a EDA Renováveis concluíram com as suas estruturas 
sindicais. Nesta revista é dada nota destes acordos que são, 

O Natal está aí!
Um novo Ano aproxima-se!
Queria em meu nome e em nome dos colegas da Administração do Grupo EDA desejar a 
todos um Bom Natal e um Feliz Ano Novo.
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Duarte Ponte            
PRESIDENTE EDA     

editorial

sem dúvida, momentos importantes na vida das empresas. 
Gostaria de realçar o excelente trabalho feito por todas as 
partes envolvidas, que permitiu chegar de uma forma célere 
a estes acordos. 
Muito em breve serão publicadas pela ERSE as regras do novo 
período regulatório, que se inicia em 2018 e termina em 2020. 
Por outro lado, teremos também, dentro de dias, conhecimento 
da redação final do Orçamento de Estado, já aprovado na 
Assembleia da República, e do Plano e Orçamento da Região 
Autónoma dos Açores, aprovado na Assembleia Legislativa 
Regional. São instrumentos importantes que irão afetar a vida 

de todos nós. Desejo que, após vários anos de cortes salariais, 
se comece a entrar num período de normalidade que permita 
a melhoria das condições de vida de todos nós.

O tempo é de Festa, de Paz, de Amizade e de Alegria.

Bom Natal e Feliz Ano Novo!
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CENTRAL GEOTÉRMICA DO PICO ALTO

Antes de mais, quero agradecer a vossa presença nesta 
Cerimónia de Inauguração da Central Geotérmica do Pico 
Alto na ilha Terceira. É com enorme satisfação que vos 
recebemos nestas nossas instalações.

A Central Geotérmica do Pico Alto está já a produzir desde o 
dia 10 de agosto, nas primeiras semanas ainda numa fase 
experimental, para acertar a regulação dos poços, verificar 
as caraterísticas técnicas dos diversos equipamentos e testar 
o cumprimento dos rendimentos contratualizados e depois, 
a partir de meados de setembro, já de uma forma regular 
e em exploração industrial. Durante este último período, 
a Central Geotérmica do Pico Alto tem vindo a produzir de 
uma forma constante a uma potência à volta dos 4 MW, 
superior à potência nominal contratada desta central que 
foi de 3,5 MW.

Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao 
Governo dos Açores todo o estímulo que sempre nos deu 
para prosseguir com a geotermia na ilha Terceira. Gostaria 
de realçar o importante apoio financeiro concedido no 
âmbito do PRODESA, no valor de 4,5 milhões de euros, 
essencial para a realização dos cinco poços geotérmicos.

Uma palavra muita sentida de agradecimento ao Diretor 
Regional do Planeamento e dos Fundos Estruturais, Dr. 
Rui Amann, pela forma como sempre nos atendeu na fase 
inicial deste projeto, quando eram mais as dúvidas do que 
as certezas e quando era mais fácil desistir do que avançar.

Gostaria aqui de realçar também o apoio dado pelo 
Professor Doutor Álamo de Meneses, na altura Secretário 
Regional da Energia e do Ambiente, que sempre procurou 

Foi inaugurada no passado dia 20 de novembro, pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, a Central Geotérmica do Pico 
Alto, localizada no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.
Na ocasião, o Presidente do Conselho de Administração da EDA Renováveis, Duarte Ponte, fez uma intervenção, que reproduzimos 
na íntegra.
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encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento 
da geotermia na ilha Terceira. Foi devido à sua ação que foi 
possível encontrar, a nível nacional, um apoio financeiro 
complementar ao já atribuído ao nível do PRODESA que 
tornasse possível a construção da Central Geotérmica do 
Pico Alto, que hoje estamos a inaugurar. 

Quero agradecer aos Países doadores do Programa EEA 
GRANTS (Noruega, Liechtenstein e Islândia) o apoio 
financeiro concedido de cerca de 3, 7 milhões de euros, 
muito importante para a construção desta central. Para 
além disto, este programa apoiou 12 bolseiros em cursos 
de pós-graduação de 6 meses, tanto nos Açores como na 
Islândia, o que veio enriquecer as competências técnicas 
e científicas dos recursos humanos da EDA Renováveis e 
consolidar e reforçar os contatos com as diversas instituições 
islandesas. Somos parceiros com o ÌSOR em vários projetos 
de investigação, no âmbito do H2020, e têm sido as 
empresas islandesas a realizar a maior parte dos poços 
geotérmicos dos Açores, em resultado de concursos públicos 
internacionais lançados para este efeito. Para além disto, 
o ÌSOR tem sido nosso consultor na pesquisa do modelo 
do reservatório geotérmico do Pico Alto e na definição dos 
melhores locais para a sua expansão. Uma palavra muito 
especial de agradecimento ao Governo Islandês, aqui 
representado pelo Diretor Geral do Ministério de Indústria e 
Inovação. Muito obrigado por ter vindo a esta inauguração. 
Estou certo que com a sua presença será possível reforçar 

ainda mais a cooperação técnica e científica entre a EDA 
Renováveis e as diversas empresas e institutos técnicos e 
científicos existentes na Islândia na área da geotermia. 
Muito temos que aprender com a Islândia no âmbito da 
geotermia de alta entalpia, mas também na baixa entalpia, 
especialmente nos tratamentos termais e na balneoterapia.

Uma palavra muito especial ao senhor Engenheiro Marcelo 
Camargo, Presidente da Geothermex, nossos consultores de 
sempre em todos os projetos geotérmicos que elaborámos 
nos Açores. Com ele compartilhámos muitos sucessos e 
também alguns insucessos. As nossas reuniões foram sempre 
muito profícuas e apesar da vossa enorme experiência 
souberam sempre ser humildes para respeitar a opinião dos 
outros! Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa 
cooperação.

Gostaria também de dirigir uma palavra de apreço ao 
Professor Doutor Martins de Carvalho, e à sua equipa, 
Professor Doutor João Carlos Nunes e Professora Doutora 
Rosário de Carvalho. Num momento de muitas dúvidas e 
incertezas foi bom ouvir a sua voz serena, feita da experiência 
de uma vida dedicada à hidrogeologia, que se entrecruzou 
por diversas vezes com a geotermia de baixa e alta entalpia, 
tanto nos Açores como no continente português. Contamos 
consigo para a expansão das centrais geotérmicas existentes 
e para os projetos de baixa entalpia, como seja o projeto 
INTERREG que temos com Espanha, França e Islândia, no 

eda renováveis



8

qual terá certamente um papel muito importante. Muito 
obrigado pelo seu apoio que é também extensivo à sua 
equipa.

O consórcio EXERGY/CME, responsável pela conceção 
e construção desta central, merece também o nosso 
reconhecimento. Soube adaptar-se às condições climatéricas 
deste local, que no inverno por vezes são agrestes, o que 
dificultou a progressão dos trabalhos, e ao regime “rebelde” 
de funcionamento dos poços deste reservatório geotérmico. 
Esta central é de ciclo binário, usa como fluido de trabalho o 
ciclo-pentano e tem uma turbina que é de expansão radial, 
como o Engenheiro Carlos Bicudo vos irá explicar durante a 
visita à central. 
Gostaria de realçar o elevado profissionalismo da SOMAGUE 
que modulou o terreno e construiu os edifícios de acordo 
com o projeto realizado pelo Arquiteto Paulo Macedo. 
A CME foi responsável pela construção da Subestação, 
a Setilgest pela linha de injeção e sistemas auxiliares e a 
Siemens pelo fornecimento dos transformadores e de outros 
equipamentos elétricos.
Gostaria de realçar o excelente trabalho da fiscalização 

coordenado pela EDP que foi responsável pelos ensaios 
em fábrica dos diversos equipamentos, nomeadamente 
do grupo turbogerador, e pelos testes finais com vista a 
confirmar os valores contratuais a que o empreiteiro estava 
obrigado.

As 5 empreitadas que ocorreram em simultâneo para 
a construção desta central foram coordenadas pelo 
Engenheiro Carlos Bicudo, que passou este último ano 
praticamente dedicado a este projeto. Basta só dizer que o 
Engenheiro Carlos Bicudo passou 122 dias na ilha Terceira, 
enquanto duravam estas diversas empreitadas. Gostaria 
de deixar uma palavra de reconhecimento público pela sua 
resiliência, pela sua competência e pela capacidade que teve 
de gerir tanta obra em simultâneo, procurando encontrar 
sempre as mais corretas soluções para os diversos problemas 
que iam surgindo.  Ao Engenheiro Carlos Bicudo e a toda a 
sua equipa, onde se inclui a Engenheira Bárbara Arruda, o 
Engenheiro Nuno Vieira e a Engenheira Carmen Carepa e 
todos os seus colaboradores, o nosso muito obrigado. 

Finalmente uma palavra muito especial de agradecimento 

eda renováveis
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aos geólogos da EDA Renováveis, que às vezes na 
brincadeira os tratava como os doutores das ciências 
ocultas. Foram muitos os dias que passámos juntos reunidos 
com os diversos consultores, Geothermex, TAHR e ÌSOR a 
discutir o reservatório geotérmico do Pico Alto e os estudos 
geofísicos que deviam ser feitos para determinar melhor o 
seu comportamento. Não é fácil conhecer o que se passa a 
mais de 1.500 metros de profundidade. Podemos idealizar 
diversos modelos, mas só temos certezas efetivas quando 
se perfura o solo, se avalia o fluido e se entra em produção 
industrial. O mesmo se passa na prospeção petrolífera. 
Procurámos as opiniões mais abalizadas que conhecíamos 
na área da geotermia a nível mundial, procedemos às 
análises e aos estudos geofísicos que nos foram sugeridos, 
mas há um momento em que é preciso decidir e avançar, 
mesmo ainda com a noção que existem incertezas e dúvidas. 
Foi o que fizemos!

Relembro que em 1997 sucedeu o mesmo com a Central 
Geotérmica da Ribeira Grande, em São Miguel. A SOGEO 
estava em falência técnica, o preço do barril de petróleo 
estava abaixo dos 10 dólares e havia quem dissesse que 
se devia abandonar o projeto geotérmico, porque dado 
o elevado custo inicial de investigação e de perfuração, a 
energia produzida nunca seria rentável. Havia opiniões 
contraditórios entre os diversos consultores. Na altura, como 
Secretário Regional da Economia, juntei as diversas partes, 

durante vários dias, e após longas discussões chegámos 
à conclusão que devíamos avançar, embora ainda com 
algumas incertezas. Por orientação do Governo dos Açores, 
a SOGEO expandiu em 1998 a Central Geotérmica da Ribeira 
Grande de 5 MW para 13 MW e, em 2007, com a experiência 
já obtida da central piloto, construiu a Central Geotérmica 
do Pico Vermelho de 10 MW. A partir desta altura pagou as 
suas dívidas e passou a ser a empresa do Grupo EDA com 
maior rendibilidade.

A GEOTERCEIRA, constituída em parceria com a EDP, passou 
também por um processo idêntico. A EDP saiu da sociedade 
porque achou que o projeto geotérmico da ilha Terceira 
não seria viável. Por orientação do Governo dos Açores 
comprámos à EDP a sua cota na GEOTERCEIRA, fundimos 
a GEOTERCEIRA com a EEG e SOGEO, criando a EDA 
Renováveis, com uma forte solidez financeira, e avançámos 
com o investimento desta central. A EDA Renováveis estima 
aumentar os seus resultados já este ano e fazê-los crescer de 
uma forma significativa para o próximo ano, com a entrada 
em funcionamento desta central.

Apesar das diversas paragens que ocorreram a partir do dia 
10 de agosto, para ensaios e testes, a Central Geotérmica do 
Pico Alto produziu até ao dia 16 de novembro cerca de 7,0 
GWhora, praticamente a mesma produção dos dois parques 
eólicos da Serra do Cume, durante o mesmo período, com 

eda renováveis
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uma potência instalada conjunta de 12,6 MW. A energia 
geotérmica é praticamente constante ao longo de todo o ano, 
não dependendo do clima, da estação do ano ou da hora do 
dia. A geotermia permite uma muito maior penetração de 
energia renovável na rede, pois que não precisa do apoio das 
centrais térmicas para manter a sua estabilidade. A partir 
da entrada da Central Geotérmica do Pico Alto na rede, 
houve já diversos dias em que a ilha Terceira foi abastecida 
maioritariamente por energia renovável, como acontece 
normalmente na ilha de São Miguel. Gostaria também de 
informar que estamos a remodelar as hídricas da Nasce 
d’Água, São João de Deus e Cidade, no concelho de Angra 
do Heroísmo, um investimento da ordem dos 1,8 milhões 
de euros, que vai permitir colocar na rede mais energia 
renovável estável, especialmente durante o período de 
inverno. Trata-se também de um património histórico desta 
ilha que necessitava de ser recuperado.

É uma honra ter-vos aqui nesta inauguração. A vossa 
presença ilustra bem a importância deste projeto.

O momento é de alegria e de celebração por ver mais um 
sonho se transformar em realidade! Em geotermia, porém, só 
o tempo é que comprova o sucesso de um empreendimento. 
Estaremos atentos aos resultados da exploração do 
reservatório geotérmico do Pico Alto durante o próximo ano, 
e depois de uma análise detalhada e atenta com os nossos 
consultores científicos iremos equacionar a sua expansão 
para 10 MW, tal como tínhamos previsto.

Estamos convictos que hoje demos um passo importante 
para a nossa independência energética e para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Muito obrigado a todos pela vossa presença!

Duarte Ponte

Fotografias: António Araújo



11

eda renováveis

VOTO DE LOUVOR – ENG.º CARLOS BICUDO

PROJETO GEOTÉRMICO DO PICO ALTO – ILHA TERCEIRA

A inauguração do projeto geotérmico do Pico Alto, na ilha Terceira, consistindo na construção de uma central geotérmica de 
3,5 MW, ocorreu no dia 20 de novembro de 2017, em cerimónia pública presidida pelo senhor Presidente do Governo Regional 
dos Açores, que contou com a presença das entidades locais, deputados regionais, presidentes das Câmaras, responsáveis da 
Administração Pública, bem como o responsável Islandês e Nacional pelo programa EEA Grants, European Economic Área Financial 
Mecanism, que financiou 4 milhões de euros deste investimento.

Referindo-se a este evento, o senhor Presidente do Conselho de Administração da Eda Renováveis, na reunião deste órgão, realizada 
no dia 22 de novembro, salientou como tudo correra pelo melhor nesse dia da inauguração, desde o tempo, que permitiu uma 
visita agradável ao empreendimento, como também a forma bem planeada e organizada do evento e o aspeto cuidado de todas 
as instalações e zonas circundantes. Recordou os percalços e as dificuldades que ao longo do tempo estiveram associados a este 
projeto, cujo desenvolvimento se iniciou, em parceria com a EDP, através da Geoterceira, empresa que fora constituída em 2000 para 
este efeito e que, devido à posterior fusão, acabou por ser concluído pela EDA Renováveis, materializando uma aposta estratégica 
do Grupo EDA e do Governo Regional na área da energia.

Salientou que o sucesso do projeto, que envolveu variados consultores, especialistas, técnicos e 5 empreitadas a decorrer em 
simultâneo, que foram coordenadas pelo senhor Engenheiro Carlos Bicudo, não seria possível sem a sua resiliência, competência e 
capacidade que teve de gerir tanta obra em simultâneo, procurando encontrar sempre as mais corretas soluções para os diversos 
problemas que iam surgindo.

Assim, pela persistência, empenho e capacidade demonstrada pelo senhor Engenheiro Carlos Bicudo, que a este projeto se dedicou 
com a máxima energia e saber, propôs que se registasse em ata um voto de louvor como testemunho do reconhecimento do 
Conselho de Administração por esta sua importante realização, o que foi aprovado por unanimidade.
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entrevista

Na edição de março de 2007 do EDA Informa, a propósito da 
inauguração da Central Geotérmica do Pico Vermelho, foi 
o nosso entrevistado na rúbrica Quem é Quem. Decorridos 
10 anos, damos conta de mais uma inauguração, neste 
caso da Central Geotérmica do Pico Alto, na ilha Terceira. 
Como se sente com mais este resultado?

A construção e o lançamento em exploração da Central 
Geotérmica do Pico Alto são motivos de grande alegria, pois 
constituem um marco muito importante na exploração de 
fontes de energias renováveis na ilha Terceira, e corresponde à 
realização de um objetivo há muito perseguido que, de modo 
relevante, contribuirá na satisfação da procura de eletricidade 
na ilha. Este sentimento de satisfação é sentido por toda a 
equipa da EDA Renováveis, que foi a obreira imprescindível 
para a realização deste desafiante objetivo.

Viu e passou por diversas fases. Apesar das dificuldades, 
sempre acreditou que o sucesso seria alcançado?

Para aqui chegar, percorreu-se um longo e íngreme caminho, 
com trechos de grande alegria, outros de incerteza e dúvida, 
face aos resultados obtidos relativamente às expetativas 
estabelecidas, por fim com a determinação de avançar para a 
construção da central.
Apesar das dificuldades e hesitações, resultantes das 
dúvidas induzidas pelo risco inerente ao projeto, que estava 
a ser desenvolvido num campo geotérmico desconhecido, 
sempre acreditei no sucesso do projeto, ainda que no seu 
último trecho repartido. Considerando o valor estratégico e 
os benefícios ambientais do aproveitamento deste recurso 
endógeno renovável, cultivo a crença que alimenta a 
determinação de continuar a ultrapassar as dificuldades 
que se avizinham, tanto na otimização e consolidação da 
exploração da atual central, aumentando o conhecimento 

ENG.º CARLOS BICUDO
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do Campo Geotérmico do Pico Alto, como também no 
desenvolvimento da expansão do projeto.

A construção da central, na ilha Terceira, exigiu um 
acompanhamento constante e um esforço adicional. A sua 
equipa, apesar de jovem, foi crucial neste processo? 

A equipa residente da EDA Renováveis afeta ao projeto 
geotérmico da Terceira era muito reduzida e sem todas 
as valências necessárias à construção da central, pelo que 
houve que a reforçar com outros técnicos disponíveis em 
São Miguel. Face à dispersão da equipa constituída para 
este projeto, os que estavam mais a oriente tiveram de se 
deslocar frequentemente durante o período da construção, 
o que sempre foi feito com eficaz colaboração e espírito de 
entreajuda. 
Naturalmente, a equipa estabelecida, reforçada com os 
colegas residentes em São Miguel, experientes não só na 
contração e construção de centrais geotérmicas, mas também 
na sua operação, tornou-se, seguramente, uma mais-valia 
para o sucesso do projeto. 
Por outro lado, para o adequado acompanhamento da 
construção da central, houve que recorrer a consultores 
experientes, contando-se, para tal, com o saber e o 
empenhamento de técnicos da EDP Produção, para as áreas 
elétricas e mecânica, e da Norma, para a fiscalização dos 
trabalhos da construção civil dos diferentes contratos.
Adicionalmente, tendo em vista o inicio da exploração da nova 
central, havia que dotá-la de meios humanos com adequada 
formação para a sua eficiente exploração, nomeadamente 
para as atividades de operação e manutenção, pelo que se 
procedeu à contratação de elementos com potencial para 
virem a ser operadores eletricistas e mecânicos, seguindo-se 
a formação especifica necessária às atividades de condução 
e manutenção dos equipamentos da central, acrescido de 
um segmento especifico dedicado à exploração do recurso 
geotérmico. 
A ação de formação foi ministrada pela Universidade da 
EDP e o segmento específico da geotermia foi dado por 
elementos da EDA Renováveis, tendo sido dirigida a uma 
turma de quinze participantes que, atualmente, constitui 
a equipa que suporta a exploração da central. A formação 
iniciou-se com um segmento teórico, no começo do corrente 
ano, ao que se seguiu um complemento de aplicação prática 
dos conhecimentos adquiridos, em ambiente industrial, 
que decorreu durante o final da construção e os ensaios de 
comissionamento da central.

Conta com o apoio de parceiros com larga experiência 
na exploração geotérmica. Acredita que, num futuro 
próximo, serão outros a recorrer ao conhecimento da EDA 
Renováveis?

Ao longo do tempo, o desenvolvimento do projeto geotérmico 
contou com apoio de consultores internacionais que, trazendo 
o melhor saber, apoiaram a EDA Renováveis nas fases mais 
críticas da prospeção e pesquisa, da execução das sondagens 
e da avaliação do recurso, sempre com o entrosamento e apoio 
da equipa técnica da EDA Renováveis. Neste enquadramento, 
a empresa tem uma experiência acumulada de cerca de 
quatro décadas e os nossos técnicos têm vindo a robustecer 
as suas competências, alguns deles complementando-as com 
ações de formação a nível de pós-graduação na UNU-GTP 
United Nations University Geothermal Training Programme, 
o que melhor os capacita para as atividades correntes da 
exploração de recursos geotérmicos e os potencia para uma 
possível prestação de serviços nessas áreas.

Está ligado à geotermia há 22 anos. Alguma vez pensou, 
no seu percurso inicial, que estaria envolvido num projeto 
que é uma das bandeiras da Região e um caso de estudo 
no mundo?

Entendo que sou e fui bafejado pela sorte em ter tido a 
oportunidade de estar envolvido no desenvolvimento dos 
projetos geotérmicos, pela importância que têm, pelo impacto 
em termos ambientais, estratégicos e económicos que 
projetam na Região. Esta satisfação nem sempre foi sentida, 
pois quando iniciei atividade na SOGEO, em 1995, o projeto 
geotérmico e a empresa que o suportava viviam dificuldades 
tremendas, como a falência técnica, a incerteza técnica do 
desenvolvimento do projeto, associadas à necessidade de 
mais investimento conjugadas com a dificuldade de obtenção 
de financiamento. Contudo, com o apoio do acionista 
maioritário, a EDA, as barreiras foram sendo ultrapassadas, o 
ambiente favorável da indústria de produção de eletricidade 
a partir das energias renováveis que foi sendo estabelecido, 
suportados por decisões certas e oportunas, como a decisão 
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da construção da nova Central Geotérmica do Pico Vermelho, 
favoreceram e confirmaram o sucesso dos aproveitamentos 
de recursos geotérmicos para a produção de eletricidade. Por 
tudo o que se viveu neste percurso desafiante, valeu apena!

O que perspetiva, ou ambiciona, para a geotermia na 
próxima década?

Visando a expansão da produção geotérmica, para a próxima 
década perspetivo, na primeira metade, realizar a campanha 
de execução dos poços que saturarão a Central Geotérmica 
da Ribeira Grande, dos poços que permitirão a expansão da 
Central Geotérmica do Pico Vermelho e ainda os que permitirão 
a expansão da Central Geotérmica do Pico Alto. Seguir-se-ão, 
ainda nessa primeira metade da década, as execuções das 
condutas de interligação dos poços às centrais, assim como 
as respetivas construções e montagens dos grupos geradores 
e auxiliares.
Adicionalmente, ambicionava que se criassem condições 
para o desenvolvimento de projetos de usos diretos do 
calor geotérmico, relativos ao termalismo e à área de estufas 
agrícolas, otimizando-se o aproveitamento do recurso 
geotérmico após a produção de eletricidade. Também, que se 
recomeçassem os trabalhos de prospeção e pesquisa noutras 

regiões dos Açores, como por exemplo na ilha do Faial, 
nomeadamente a execução de poços termométricos, a realizar 
com a nossa sonda de perfuração e pela nossa equipa, o que 
suportaria os estudos geológicos e do gradiente geotérmico, 
e que dariam um forte contributo para a identificação e 
confirmação do reservatório geotérmico.

entrevista

Texto: Cláudia Fontes
Fotografias: Direitos Reservados



15

ACORDOS DE EMPRESA

No dia 8 de dezembro foram assinados os Acordos de Empresa entre a EDA RENOÁVEIS e o SINDEL e entre a SEGMA, o 
SINDEL e o SIESI.

É um marco importante para a história destas duas empresas. Cada Acordo de Empresa tem caraterísticas ajustadas a cada uma das 
empresas, o que os torna distintos e únicos para os trabalhadores que os aguardavam com muita expetativa.

Com estes Acordos de Empresa pretendeu-se responder às pretensões dos trabalhadores e às necessidades de organização em 
matéria de Recursos Humanos, sem descurar a sustentabilidade e estabilidade das empresas, sendo por isso bons para ambas as 
partes.

Foi um desafio para os participantes desta negociação, que de acordo com um calendário exigente, chegaram ao resultado final 
que orgulha todos. Tal só foi possível com muito trabalho, dedicação e respeito, o que merece o nosso registo.

recursos humanos

Texto: Maria do Carmo Borrego
Fotografias: Cláudia Fontes
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Decorreu no dia 20 de novembro, o evento de 
encerramento do Programa “GAIa - Geothermal Azores-
Iceland Programme”, gerido pela EDA-Electricidade dos 
Açores, S.A., tendo como parceiro do programa, por parte 
dos estados doadores, a Islândia, designadamente, a 
Autoridade de Energia, ORKUSTOFNUN (OS), no âmbito 
dos EEA Grants 2009-2014.
O  Programa GAIa  recebeu 4 M€ de financiamento 
da Islândia, Liechtenstein e Noruega, no âmbito do 
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 
2009-2014, com o objetivo:

1. Aumentar a penetração das energias renováveis nos 
Açores, através da construção de uma central geotérmica 
na ilha Terceira, com um apoio financeiro dos EEA Grants 
de cerca de 3,7 milhões de euros; 
2. Aumentar a capacitação científica e tecnológica 
dos Açores na área da geotermia. No âmbito deste 
objetivo 12 técnicos e 2 estudantes de pós-graduação 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

da Universidade dos Açores participaram em cursos nos 
Açores, lecionados pela Universidade das Nações Unidas 
da Islândia, que tem um Programa especialmente 
dedicado à Geotermia, assim como, 4 técnicos 
participaram na Islândia em cursos de pós-graduação 
de 6 meses;
3. Reforçar a cooperação entre os Açores e a Islândia na 
área da Geotermia, nomeadamente através da partilha 
de conhecimentos, de experiências e da transferência de 
tecnologia;
4. Incentivar as relações bilaterais entre Portugal e a 
Islândia.

No decurso do evento foram apresentados os resultados 
e os impactos do Programa, sendo de destacar que, em 
setembro, a produção geotérmica contribuiu com 16v% 
do total da produção de energia elétrica, na ilha terceira, 
assim como, evitou 1.574 toneladas de emissão de CO2. 
O  evento contou com as presenças da Secretária 
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 GAIa - GEOTHERMAL AZORES-ICELAND PROGRAMME

Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Dra. Marta 
Guerreiro, do Diretor Geral do Ministério da Indústria 
e Inovação da Islândia, Mr. Ingvi Pálsson, entre outras 
individualidades. 

Mais informação sobre o Programa na página Web: www.
eeagrants-azores.pt

Texto: Matilde Cunha
Fotografias: Cláudia Fontes
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DIREÇÃO EXPLORAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

entrega de galardões

Antonino Cabral Loura: 37 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na Empresa Insular de Electricidade a 18 de junho de 1979 como 
Trabalhador Indiferenciado.

• Atualmente tem a Categoria de Eletricista.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.
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entrega de galardões

Emanuel Mendonça Medeiros Franco: 37 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na Empresa Insular de Electricidade a 25 de junho de 1979 como 
Ajudante de Guarda Fios.

• Atualmente tem a Categoria de Eletricista.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Graça Fátima Silva Mendonça: 37 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitida na Empresa Insular de Electricidade a 1 de outubro de 1979 como 
Datilógrafa.

• Atualmente tem a Categoria de Escriturária de Gestão Administrativa.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

António Brandão Amaral: 35 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na Empresa Insular de Electricidade a 1 de abril de 1981 como 
Trabalhador Indiferenciado. 

• Atualmente tem a Categoria de Eletricista de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Rogério Costa Melo: 33 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 16 de agosto de 1983 como Trabalhador de Construção e 
Reparação de Linhas.

• Atualmente tem a Categoria de Técnico de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Foi em agosto de 1983 que comecei a dar os meus primeiros passos, como solteiro e bom rapaz, na ainda 
jovem EDA.
Passados 34 anos, foi a EDA que, em prol do meu desempenho, me proporcionou ser o que sou hoje…!
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entrega de galardões

Sérgio Manuel Rocha Medeiros: 32 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 23 de julho de 1984 como Trabalhador Indiferenciado. 
• Atualmente tem a Categoria de Eletricista.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Alberto Raposo Sousa: 32 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 23 de julho de 1984 como Trabalhador de Construção e 
Reparação de Linhas.

• Atualmente tem a Categoria de Eletricista de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Silvério Manuel Medeiros Machado: 29 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 9 de outubro de 1987 como Licenciado I.
• Atualmente tem a Categoria de Chefe de Departamento.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

Fernando Jorge Carreiro Cardoso: 28 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 2 de maio de 1988 como Eletricista de Redes.
• Atualmente tem a Categoria de Eletricista de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.
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Roberto Manuel Santos Medeiros: 27 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 2 de janeiro de 1989 como Trabalhador de Construção e 
Reparação de Linhas.

• Atualmente tem a Categoria de Eletricista.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

entrega de galardões

João Jacinto Mendonça Medeiros Franco: 28 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 2 de maio de 1988 como Eletricista de Redes.
• Atualmente tem a Categoria de Eletricista de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.

António Cabral Silva Bulhões: 28 anos de serviço

Percurso Profissional:

• Foi admitido na EDA a 1 de agosto de 1988 como Porta Miras.
• Atualmente tem a Categoria de Eletricista de Exploração.
• Trabalha na Direção Exploração da Distribuição.
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Consumo média tensão Consumo baixa tensão

OFERTA E PROCURA DE ENERGIA ELÉTRICA

ANÁLISE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017

monitorização 

(1)Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 
(CAE-Rev.3), aprovada pelo Decreto-Lei nº 381/2007

Ao nível do comércio e serviços da Região, que teve um 
decréscimo de 0,2%, as maiores variações negativas 
verificaram-se na construção de edifícios (no todo ou em 
parte), engenharia civil(1) (-4,5 GWh), na produção animal(1) 
(-233 MWh) e na intermediação financeira, exceto seguros e 
fundos de pensões(1) (-220 MWh).Em contrapartida, verificou-
se crescimento nos estabelecimentos hoteleiros(1) (1,7 GWh), 
no manuseamento e armazenamento(1) (597 MWh), outro 
comércio por grosso, n.e.(1) (534 MWh) e outras atividades de 
serviços, n.e. (1) (493 MWh).

O setor da indústria revelou crescimento do consumo face a 
2016 (0,6%). As maiores evoluções verificaram-se na fabricação 
de cimento (1) (1,1 GWh), na indústria dos lacticínios(1) (740 
MWh),  e na captação, tratamento e distribuição de água(1) 
(545 MWh). Com tendência inversa, os setores económicos 
que apresentaram maior decréscimo foram: indústria 
transformadora da pesca e da aquacultura(1) (-903 MWh), 
fabricação de alimentos compostos para animais (1) (-619 
MWh), abate de animais, preparação e conservação de carne 
e de produtos à base de carne(1) (-325 MWh) e fabricação de 
pasta(1) (-248 MWh).

Até ao terceiro trimestre de 2017, o consumo de energia 
elétrica na RAA apresentou um decréscimo de 0,6%, face ao 
ano anterior, perfazendo um total de, aproximadamente, 
547,7 GWh.

Verificaram-se decréscimos nos segmentos domésticos (2,7 
GWh) e comércio e serviços (443,9 MWh). Em sentido inverso, 
registou-se um crescimento de 548,3 MWh no segmento de 
industriais e de 19,9 MWh nos serviços públicos.

No que diz respeito aos serviços públicos, verificou-se um 
ligeiro incremento face a igual período de 2016. Neste 
segmento sobressaiu o aumento da procura em atividades de 
saúde humana(1) (4,0 GWh), nas atividades das bibliotecas, 
arquivos, museus e outras atividades culturais(1) (161 MWh) 
e na Educação(1) (86 MWh). Em sentido inverso, destaca-se a 
diminuição da procura nos organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais (1) (-3,0 GWh), na administração 
pública, defesa e segurança social obrigatória(1) (-684 MWh) e 
no saneamento, higiene pública e atividades similares(1) (-77 
MWh). 
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Ponta Máxima (kW)

A produção de energia elétrica até ao final do 3º trimestre de 
2017 totalizou 600,9 GWh, tendo-se verificado um decréscimo 
de 0,2% comparativamente a igual período do ano transato, 
sendo 35,1% de origem renovável e 64,9% de origem térmica.
No mix de produção predominou a queima de fuelóleo, com 
56,4% e a energia geotérmica com 23,3%.
A energia geotérmica apresentou um crescimento de 31,2% 
em comparação com o ano anterior, representando 23,3% da 
produção total da Região, e 42,1% da ilha de São Miguel.
As energias eólica e hídrica tiveram um decréscimo de 20,4% e 
5,9%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior. 
Estes dois tipos de energia representaram, até ao 3º trimestre 
de 2017, 10,6% da produção total da RAA.

O decréscimo verificado, tanto na produção hídrica como 
na produção eólica, está relacionado sobretudo com a 
menor disponibilidade dos recursos primários, devendo-se 
também, mas em menor escala, a intervenções pontuais. O 
aumento verificado na produção geotérmica está associado 
ao normal funcionamento das centrais do Pico Vermelho 

e da Ribeira Grande, que foram afetadas, no ano transato, 
por um problema no transformador de potência e alvo de 
manutenção geral das turbinas, no caso da primeira, e de 
problemas no transformador auxiliar alternativo, no caso da 
segunda.

O decréscimo verificado, tanto na produção hídrica como 
na produção eólica, está relacionado sobretudo com a 
menor disponibilidade dos recursos primários, devendo-se 
também, mas em menor escala, a intervenções pontuais. O 
aumento verificado na produção geotérmica está associado 
ao normal funcionamento das centrais do Pico Vermelho 
e da Ribeira Grande, que foram afetadas, no ano transato, 
por um problema no transformador de potência e alvo de 
manutenção geral das turbinas, no caso da primeira, e de 
problemas no transformador auxiliar alternativo, no caso da 
segunda.

PLCOR        
Direção de Planeamento Controlo de Gestão e Regulação  

monitorização
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A GLOBALEDA participou na sétima edição do SASIG2017 
– Encontro Nacional de Software Aberto para Sistemas de 
Informação Geográfica, evento que decorreu nos dias 21 e 22 
de novembro, na cidade do Porto.

O evento foi organizado pela associação OSGeo-PT e 
teve como principal intuito promover a utilização das 
tecnologias de software livre, assim como potenciar as 
inúmeras vantagens associadas a tipologias de soluções SIG 
Open Source.   Presentemente, regista-se uma acentuada 
implementação e tendência de crescimento comprovada por 
diversas instituições – públicas e privadas – que começam por 
adotar internamente estas soluções.

A GLOBALEDA foi convidada a apresentar o seu caso de 
estudo – Criação de Infraestrutura SIG Municipal Open Source. 
Trata-se de uma solução inovadora, pensada em satisfazer os 
mais exigentes requisitos de uma organização pluridisciplinar, 
transversal a diversos departamentos e que cumpre os 
requisitos normativos vigentes referentes à disponibilização 
de informação geográfica via Web. 

ENCONTRO NACIONAL DE SOFTWARE 
ABERTO PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA

globaleda

A excelência técnica do conjunto de ferramentas e processos 
que integra esta solução, coloca a mesma num patamar de 
referência nacional.

Os oradores da GLOBALEDA foram Pedro Leite, Administrador, 
e Marco Teixeira, Especialista em SIG.

Texto e fotografias: GLOBALEDA
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globaleda

WORKSHOP DE REGULAMENTO GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS

A GLOBALEDA participou no workshop sobre o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD), promovido pela Saudaçor, 
em Angra do Heroísmo, no passado mês de junho.
 
Este regulamento, aprovado em abril de 2016, altera a forma 
como as empresas encaram a segurança dos dados e a sua 
encriptação, e tem como prazo limite para a sua aplicação o 
dia 25 de maio de 2018.

Pedro Leite e João Furtado, em representação da GLOBALEDA, 
abordaram na sua apresentação a necessidade do 
desenvolvimento de software de acordo com o RGPD. Neste 
contexto, foram abordadas as metodologias, processos 
e tecnologias que a GLOBALEDA utiliza para desenvolver 
produtos que cumpram com o regulamento. 

Seguiu-se um painel de discussão onde foram colocadas 
diversas questões relacionadas com o desenvolvimento de 
software e com os desafios das organizações em cumprirem 
com o RGPD.

Texto e fotografias: GLOBALEDA
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6 de junho

A Central Termoelétrica do Belo Jardim, na ilha Terceira, 
recebeu a visita de alunos do 10º ano do Agrupamento de 
Escolas de Ermesinde.

17 de agosto

Um grupo da Casa do Povo da freguesia de Ponta Delgada, 
na ilha das Flores, realizou uma visita à central termoelétrica.

Foi explicado o princípio de funcionamento da central e 
dos seus sistemas. Após a visita, o grupo fez um lanche no 
refeitório da central.
A iniciativa desta visita partiu de um dos nossos operadores 
de central (Ricardo Barcelos) que é o Presidente da Direção da 
Casa do Povo de Ponta Delgada.

Texto: Emanuel Sousa

9 de novembro

Durante a visita estatutária à ilha do Corvo, foi apresentado, 
pelo Presidente do Governo dos Açores, o projeto do Parque 
Fotovoltaico do Pão de Açúcar. 

O investimento do Grupo EDA visa a instalação de 300 
unidades em 2018.

aconteceu
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23 de novembro

A Chefe da Unidade Regiões Ultraperiféricas (RUP) da DG Regio, da Comissão Europeia, Sabine Bourdy esteve na Região durante 
3 dias. No calendário constou uma visita à Central Geotérmica do Pico Vermelho, na ilha de São Miguel, onde foi recebida pelo 
Presidente do Conselho de Administração da EDA Renováveis, Duarte Ponte, pelo Administrador Carlos Bicudo e pela geóloga 
Graça Rangel.
Nesta visita participaram, também, a Diretora Regional da Energia, Andreia Carreiro, e a Diretora Regional dos Assuntos Europeus, 
Célia Azevedo.

22 de novembro

A Campanha SOS Cagarro, que decorreu entre 15 de outubro e 22 de novembro, permitiu o salvamento de 2.839 cagarros em todo 
o arquipélago. 
A EDA é uma parceira nesta iniciativa, colaborando com outras entidades na adoção de medidas para a redução da iluminação 
pública nos locais identificados como os mais críticos, facilitando o primeiro voo, em segurança, dos cagarros juvenis.

aconteceu
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aconteceu

6 de dezembro

Foi assinada a Cartilha de Sustentabilidade dos Açores por 
41 entidades públicas e privadas da Região, que assumiram 
o compromisso de tornarem a sua atividade mais sustentável 
nos próximos anos.
O Administrador da EDA, José Luís Amaral, assinou pela EDA, 
que definiu os seguintes objetivos:

1. Apoio financeiro à eletrificação do aquecimento de águas 
sanitárias aos clientes que adiram a uma das nossas tarifas 
eficientes, designadamente tarifa bi-horária e tri-horária, com 
ou sem ciclo semanal associado, nomeadamente os diversos 
empreendimentos turísticos;

7 de dezembro

Teve lugar a cerimónia de entrega de prémios e lançamento 
da revista “100 Maiores Empresas dos Açores”.

A EDA foi a maior empresa de 2016, mantendo-se assim no 
primeiro lugar do ranking das 10 maiores empresas da Região.

O prémio foi recebido pelo Presidente do Conselho de 
Administração da EDA, Duarte Ponte.

2. Melhoria da eficiência energética nos processos industriais 
(redução no consumo de fuel e gasóleo através de uma 
melhor gestão dos grupos térmicos) e nos serviços (redução 
de 10% do consumo de energia elétrica nos edifícios do grupo 
EDA por adoção de tecnologias mais eficientes);

3. Aumento da frota de viaturas elétricas (aquisição de 14 
novas viaturas em 2018).

A assinatura decorreu na Conferência Internacional “Açores 
2017: No Rumo do Turismo Sustentável”, que teve lugar no 
Nonagon, na cidade de Lagoa.
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ALTERAÇÃO NA COORDENAÇÃO DA 
COMISSÃO DE TRABALHADORES DA EDA

Caros Colegas 

Por razões pessoais solicitei a renúncia do cargo de coordenador 
da Comissão de Trabalhadores. No dia 1 de janeiro de 2018, a 
mesma será assumida pela Dr.ª Dina Morgado sendo o Vice-
coordenador o Sr. Evandro Mendes e a secretariar a Sr.ª Isabel 
Campos, aos quais desejo os maiores sucessos.

Contudo, continuarei a colaborar com Comissão de 
Trabalhadores por respeito aos meus colegas e a quem nos 
elegeu.

Foram 10 anos a coordenar a Comissão de Trabalhadores. 
No início tive muitas preocupações ao assumir um projeto 
que inicialmente não era meu. Foi com a ajuda inexcedível 
que sempre senti de todos os que desde a primeira hora me 
acompanharam na Comissão de Trabalhadores e me ajudaram 
a transformar a mesma naquilo que é hoje. Aos meus atuais 
colegas e aos outros que já saíram o meu muito OBRIGADA.

Neste período ocorreu uma grave crise económica onde 
sucessivos Orçamentos de Estado e Regionais nos atingiram 
de forma injusta. Houve necessidade de unir esforços com 
todos os Sindicatos da EDA onde a Comissão de Trabalhadores 

foi persistente e determinante no objetivo de nos unir.

Passou a existir uma união chamada Estruturas Representativas 
dos Trabalhadores da EDA, onde se desenvolveu varias 
reuniões com a Administração da EDA, Secretários Regionais, 
Grupos Parlamentares culminado com uma reunião no início 
deste ano com o Presidente do Governo Regional. Aqui 
também quero deixar o meu OBRIGADO a todos os Sindicatos 
que fazem parte desta estrutura e que continuem, porque 
juntos somos mais fortes.
Para se realizar um bom trabalho, implica um apoio logístico 
muito grande, sempre senti um grande apoio que vai desde 
o Conselho de Administração a todas as ilhas que nos 
“acolheram” e nos disponibilizaram os meios necessários para 
podermos efetuar as nossas reuniões, com especial relevo para 
a ilha do Corvo onde fomos apoiados com viaturas pessoais. 
A todos os Colegas que direta ou indiretamente me apoiaram 
durante a minha permanência como coordenador, a todos o 
meu muito OBRIGADO.

Espero que continuem a apoiar do mesmo modo a nova 
coordenadora da Comissão de Trabalhadores, para poderem 
continuar a trabalhar em prol de todos os trabalhadores da 
EDA. 

Da coordenação da Comissão de Trabalhadores saio convicto 
que dei tudo o que podia para vos servir, saio feliz com o apoio 
que sempre senti de todos vós.
Deixo de ser coordenador, mas continuo a ser vosso colega e 
estarei sempre à vossa disposição.

Deseja a todos um Feliz Natal e um Bom Ano para 2018!

António Melo

comissão de trabalhadores
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greda

O GREDA realizou no passado dia 16 de setembro, na ilha do 
Faial, um Peddy Paper, representado por 5 equipas, envolvendo 
cerca de 43 pessoas, entre sócios, familiares e amigos.
Após o evento seguiu-se um churrasco/convívio com todos 
e procedeu-se à entrega do prémio à equipa vencedora: um 
almoço oferta do Restaurante Salgueirinha. 
Esta festa decorreu com muita camaradagem e espirito de 
amizade, o que é sempre bom louvar.
De realçar a colaboração e empenho de todos os participantes, 
em especial da colega Tatiana Amaral, na organização do 
Peddy Paper.

Obrigado a todos.

Texto: Teodomiro Silveira
Fotografias: Direitos Reservados

PEDDY PAPER
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Equipa GREDA Ciclismo no VIII GP Liberty 
Seguros – Volta a São Miguel

A GREDA Ciclismo integrou o pelotão da prova rainha de 
estrada, em São Miguel, com uma formação de 3 elementos e 
com outros tantos elementos da equipa nos apoios. 
Tendo como aperitivo, na sexta feira, um prólogo que se 
desenrolou na Avenida do Mar, em Ponta Delgada, a prova 
teria mais 3 etapas nos 3 dias seguintes. 
Alinharam à partida 93 atletas.

A etapa 1 (72 km) ligou Ribeira Grande a Nordeste foi 
percorrida a uma média horária de 34,3kms/h, mesmo com os 
ciclistas a terem pela frente três contagens de montanha, uma 
de 2ª categoria na Achada das Furnas, outra de 3ª categoria no 
Agrião e uma de 1ª categoria na Povoação.

A etapa 2 (77 km) terminou no cimo da Lagoa do Fogo, 
contagem de 1ª categoria com 10kms de pendente médio de 
7,6%, foi percorrida a uma média horária final de 34,5 kms/h. 
Finalmente, no último dia, a etapa que ligou a Lagoa à Lagoa 
(76 km), foi percorrida a uma média de 37,5kms/h, apesar de 
pelo meio existir uma meta de montanha de 1ª categoria e 
outra de 2ª categoria. 

Em termos de classificação final, os nossos atletas fizeram uma 
belíssima participação, sendo digno de registo que dois dos 
três atletas fizeram estreia nesta prova.

greda

Rui Medeiros – 61º lugar 
Fernando Couto – 67º lugar 
Luis Guilherme – 72º lugar 
Gostaríamos de deixar aqui expresso um profundo 
agradecimento à EDA Renováveis, na pessoa do Eng. David 
Estrela por todo o apoio prestado.

Boas pedaladas!

Texto: Dina Morgado
Fotografias: Direitos Reservados
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greda

Torneio de Futsal

No dia 14 de outubro realizou-se, na ilha do Faial, numa 
organização do Serviço de Desporto um torneio de Futsal 
para organismos públicos regionais.
A EDA fez-se representar com uma equipa constituída por 
elementos da EDIST e EPROD, tendo alcançado um honroso 
2º lugar.
De destacar a forma positiva e cordial com que decorreu 
o evento, prevalecendo o desportivismo e boa disposição, 
apesar da competitividade e equilíbrio registados.
Ficamos a aguardar o próximo evento.

Texto: José Alberto Dinis

Almoço convívio

O núcleo do GREDA da ilha Graciosa fez, no último fim-de-
semana do mês de setembro, o seu almoço convívio. Na 
ementa teve leitão assado e batata doce a acompanhar. 
Diversos sumos e vinho, ajudaram a “regar” o almoço na 
perfeição. Como sempre a adesão foi total, reinando sempre 
a camaradagem e boa entreajuda de todos. 
Deixo desde já o meu agradecimento a todos os associados 
presentes, porque sem eles nada disto seria possível. 

O GREDA procedeu, no passado dia 22 de novembro, à 
sua 29ª dádiva de sangue, no Hospital de Ponta Delgada, 
com a generosidade de 19 dádivas.

GOTA A GOTA AJUDAMOS A SALVAR VIDAS



33

greda

O GREDA da ilha das Flores realizou o seu tradicional Torneio 
de Pesca – AMIZADE – Carlos Oliveira, no passado dia 2 de 
setembro. Este contou com a presença de 24 associados, 
familiares e amigos.

Como habitualmente, a merenda/churrasco foi no Parque 
Florestal da Fazenda de Santa Cruz, onde fomos presenteados 
por alguns colegas da EDA, agora reformados, como 
documentam as fotos e que muito nos orgulham. 

A classificação, esta é a que menos importa, apenas para 
registo aqui fica:

1º lugar - José Maria Silveira
2º lugar - Mário Rico
3º lugar - Daniel Medeiros

O nosso muito obrigado a todos por mais este convívio, 
sempre saudável e de enorme amizade.

Texto: Teodomiro Silveira
Fotografias: Direitos Reservados

TORNEIO DE PESCA
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greda

Almoço de São Martinho

O GREDA realizou o seu tradicional almoço convívio de São 
Martinho, no passado dia 10 de novembro, no Restaurante A 
TASCA em Ponta Delgada. O mesmo contou com a presença 
de 36 pessoas.

Num ambiente de grande descontração e harmonia entre 
os presentes, não faltaram as castanhas, as mandarinas e a 
Nêveda, oferta habitual do nosso colega e amigo Silvestre.
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nascimentos

Felicidades!

Marina Santos Fernandes 
Henriques (GLOBALEDA / São 
Miguel)
Filho: Miguel Fernandes 
Henriques
Data: 19 de setembro de 2017

Renato Álvaro Lima Rocha (EDA RENOVÁVEIS / Terceira)
Filho: David Manuel Borges Rocha
Data: 18 de novembro de 2017

Filipe Bruno Azevedo Pinheiro 
(EDA / Terceira)
Filha: Matilde Nogueira 
Pinheiro
Data: 05 de setembro de 2017

André Filipe da Silva Carreiro 
(EDA / São Miguel)
Filha: Ana Clara Lopes Carreiro
Data: 16 de novembro de 2017

Marco Paulo Santos Godinho (GLOBALEDA / São Miguel)
Filho: Duarte Filipe Medeiros Godinho
Data: 21 de setembro de 2017

Carlos Rui Machado Oliveira 
(EDA / Terceira)
Filho: Leonardo Lima Machado 
Oliveira
Data: 08 de agosto de 2017

Diogo da Silva Aguiar (EDA /
Terceira)
Filha: Beatriz Cardoso Aguiar
Data: 28 de agosto de 2017

Hélio José de Sousa Freitas (EDA 
/ São Miguel)
Filha: Mafalda Freitas Rente
Data: 02 de novembro de 2017

Paulo Miguel Barbosa do Rego 
(SEGMA / São Miguel)
Filho: Tiago Ramos Rego
Data: 07 de novembro de 2017

David Luís Luís (CINFE / São 
Miguel)
Filha: Aurora Nascimento Luís
Data: 23 de novembro de 2017

João Pedro Furtado Botelho 
(EDA RENOVÁVEIS / São Miguel)
Filho: Filipe Vieira Botelho
Data: 03 de outubro de 2017

Hugo André Medeiros Oliveira (EDA / São Miguel)
Filha: Madalena Teixeira Oliveira
Data: 09 de novembro de 2017




