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Caro/a leitor/a, 

 

Não devemos falar de desenvolvimento local de 

forma ligeira e sem intuição, pois trata-se de 

uma das maiores necessidades do nosso país.  

Por esse motivo, a AMARGAIA pretende apoiar 

o tecido empresarial privado (indústria, 

comércio, serviços e outros), bem como todo o 

tecido empresarial público (autarquias,  

coletividades, associações, entre outras), 

disponibilizando os seus recursos em prol do 

desenvolvimento local. 

Dessa forma, promovemos sinergias na rede de 

comunicação empresarial onde todos possam 

difundir os seus produtos e serviços, numa 

lógica integrada e de potencial económico e 

social. Todas estas ações têm um único 

propósito, fazer o que ainda não foi feito, para o 

bem comum! 

 

PÁ G I N A S: 

 

 

2 – RELEVÂNCIA DO APOIO EMPRESARIAL  

 

 

3 - PROJETO AMAR+ 

 

 

4 - GABINETE DE APOIO À  VITIMA SENIOR 

- GAV'S 
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Para que os empresários possam 

ter voz nasceu um projeto de 

comunicação televisiva no dia 25 

de setembro, com o objetivo de 

propiciar um espaço de debate 

com toda a comunidade, nos 

mais variados setores, público, 

privado, social e outros. 

 

 

 

 

 

Relevância do Apoio 

Empresarial 

 
 

Atualmente, a AMARGAIA conta com o 

suporte de várias entidades parceiras que 

nos possibilitam prestar apoios 

fundamentais para a população mais 

vulnerável e carenciada. 

 

Sabendo da importância do suporte 

empresarial para conseguirmos apoiar a 

nossa comunidade, procuramos de igual 

forma, contribuir para que as entidades 

que necessitam, neste momento crucial de 

pós-pandemia, possam reestruturar-se e 

encontrar estratégias de fortalecimento, 

com vista à mais breve recuperação 

econômica e financeira das empresas.  

 

Para que as respostas ao tecido 

empresarial possam ser mais céleres e 

mais abrangentes a todo o território, foi 

criado o Gabinete de Apoio Empresarial  

– GAE. 
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Projeto E S C O L H E 

A M A R+ 

 

 

O projeto Escolhe Amar + realizou 

uma visita ao Zoo Santo Inácio, 

situado em Avintes, local que as 

crianças estavam desejosas de 

conhecer. 

 

Com o intuito de abrir  portas para um 

vasto mundo de oportunidades e 

conhecimentos, foram planeadas 

atividades para que os participantes 

conheçam mais acerca da 

biodiversidade, e da importância 

fundamental para a sua preservação e 

proteção! 

 

Nesta visita, generosamente oferecida 

pela empresa Incisal, as crianças 

tiveram a oportunidade de observar 

muitos animais, aprender sobre os seus 

hábitos e comportamentos, realizaram 

atividades pedagógicas e brincaram 

muito! 

 

 

 

 

 

 

O projeto Escolhe Amar + iniciou a 

primeira semana da “Literacia 

Ambiental Escolhe Amar+”, onde 

diariamente são debatidos e 

dinamizados vários subtemas, 

extensíveis a todo o público-alvo do 

projeto.
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Gabinete de Apoio à 

Vítima Sénior 

 

A violência contra a pessoa idosa é um 

problema crescente de saúde pública e 

afeta diferentes esferas da qualidade de 

vida das pessoas. A violência 

psicológica/emocional é muito 

frequente e de difícil identificação, 

principalmente por acontecer 

essencialmente no convívio familiar.  

Este tipo de violência consiste em 

qualquer ato que atente contra o bem-

estar emocional, integridade 

psicológica ou moral da pessoa idosa 

mediante agressões verbais como por 

exemplo ameaçar, humilhar, 

infantilizar, desvalorizar, discriminar, 

chantagear e manipular, ou não verbais 

como o silêncio, a indiferença e o 

isolamento social.
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Gabinete de Apoio à 

Comunidade - GAC 

 

O Gabinete de Apoio à Comunidade - 

GAC, atento às mais variadas 

necessidades das famílias, oferece 

vários apoios, nomeadamente 

distribuição de vestuário e/ou bens 

alimentares e execução de pequenas 

reparações ao domicílio. 

Perante algum tipo de limitação, 

dificuldade ou incapacidade, a 

população também terá à sua disposição 

cuidados ao domicílio e poderão 

solicitar apoio aos cuidados primários, 

aos cuidados de saúde e higiene. 

  

Lamentavelmente muitas famílias 

vivem em situações vulneráveis e 

incomportáveis agravadas pela 

situação pandémica que 

atravessamos. Face a estas 

necessidades, o GAC pretende 

amparar as famílias mais 

carenciadas, adequando o apoio 

prestado de acordo com as 

demandas existentes. 

 


