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A ARRISCA celebra o seu 14º Aniversário no dia 15 de janeiro de 2021. Será uma 

celebração diferente, devido à atual situação pandémica. Esta data festiva será 

assinalada com o lançamento da ARRISCA NEWSLETTER, versão totalmente online e 

com periodicidade mensal.   

 

14º ANIVERSÁRIO ARRISCA   
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A ARRISCA NEWSLETTER  

A ARRISCA NEWSLETTER é um projeto antigo, que finalmente viu a luz do dia. Num dia-

a-dia de constante agitação repleto de prioridades, muitos projetos não prioritários 

acabam por ficar em standby. A ARRISCA desde janeiro de 2007 que tem vindo a 

desenvolver vários projetos e iniciativas na comunidade em prol de uma sociedade 

mais justa, equitativa, saudável, inclusiva e solidária. Muito deste trabalho não é 

conhecido pela comunidade e a prioridade nunca foi, nem é, comunicar tudo o que 

é realizado pelas equipas.  

No entanto, importa aproximar as pessoas da intervenção realizada, procurando 

derrubar possíveis estigmas e muralhas que se erguem fruto do desconhecimento e 

da ignorância e do medo. Será um espaço de partilha de informação pertinente, 

rigorosa, assente na experiência dos colaboradores da instituição e sempre baseada 

em evidência científica. Este é o nosso compromisso.  

Em tempos que vivemos, com uma propagação alucinante de desinformação e de 

fake news à distância de um simples click, importa ter fontes fidedignas. Nesta primeira 

edição será apresentado um panorama geral da instituição e das suas valências, 

sendo que, em cada futura edição será realizada uma exposição mais detalhada de 

cada uma delas.  

Para a ARRISCA, enquanto organização signatária da Cartilha de Sustentabilidade 

dos Açores desde 2017, apenas faria sentido esta ser uma edição online, reduzindo 

desta forma a sua pegada ecológica e contribuindo para uma maior 

sustentabilidade.   

Mantenham-se seguros e cumpram com as recomendações das autoridades de 

saúde.  

Um bem-haja a todos.  

 

  

 Devemos promover a coragem onde há medo, promover o 

acordo onde existe conflito, e inspirar esperança onde há 

desespero 

                                                                   

                                                                     Nelson Mandela  
  ” 

“  



  • Promover a redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a 

diminuição das dependências;  

• Promover a saúde mental e prevenir comportamentos de 

risco na comunidade em geral;  

• Promover a reabilitação e a integração pessoal, familiar e 

cultural em problemáticas de exclusão social em 

crianças/adolescentes, jovens e adultos através de uma 

intervenção biopsicossocial articulada e adequada às 

necessidades do público-alvo;  

• Promover o aperfeiçoamento científico, cultural, técnico, 

organizativo, ético e humano da prática em reabilitação 

psicossocial e integração sociocultural. 

• Constituir-se como entidade garante da 

implementação e sustentabilidade das políticas e 

intervenções, no âmbito das substâncias psicoativas, 

comportamentos aditivos e dependências, de saúde 

mental e reabilitação psicossocial. 
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  • Cidadãos com idades superiores a doze anos, 

inclusive famílias e envolvente comunitária no 

âmbito da reabilitação psicossocial nas áreas 

de psiquiatria e saúde mental, alcoologia, 

toxicodependência, sem-abrigo, criminalidade 

e outros em mobilidade geográfica que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade 

social grave, nomeadamente cidadãos 

deportados. 

• Comunidade em geral e profissionais de saúde 

e ciências sociais e educação em específico.  
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    COLABORADORES 
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Perante um ano de 2020 completamente atípico, difícil e desafiante, importa 

salientar o esforço e empenho de todos os colaboradores da ARRISCA, incansáveis e 

determinados na prossecução dos objetivos da instituição e na continuidade da 

intervenção junto do público-alvo. Nem tudo foi mau em 2020, importa realçar algumas 

conquistas, nomeadamente a agregação das equipas num único edifício, que 

aconteceu em novembro de 2020. Conseguiu-se desta forma eliminar muitos dos 

constrangimentos sentidos, devido à divisão das equipas em dois edifícios distantes, no 

entanto, esta não é a solução idealizada, é a situação possível perante a ausência de 

edifícios pertencentes à região para agregar as equipas da ARRISCA e perante a 

ausência de financiamento para a construção de raiz de um edifício personalizado, 

adequado às necessidades da intervenção da instituição.  

 

 

A AGREGAÇÃO DAS EQUIPAS NUM ÚNICO EDIFÍCIO 

RUA DE LISBOA 60  
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Num ano marcado pela pandemia Coronavírus (COVID-19) que colocou 

todos à prova, veio demonstrar que os colaboradores são fortes e resilientes e que 

são em tempos difíceis, tempos de crise, que se destacam os elementos e as 

equipas. Perante estas adversidades as equipas saíram fortalecidas, mais 

próximas, apesar do distanciamento físico a que ainda estão obrigados a manter, 

uma verdadeira equipa, na verdadeira essência da palavra, em que olham uns 

pelos outros, que apoiam quando necessário, que não deixam ninguém ficar para 

trás. É este espírito de ajuda recíproca, de apoio incondicional ao outro que faz 

de todas as equipas da ARRISCA uma grande EQUIPA.   

 

A PANDEMIA COVID-19    



  

OS PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO DA ARRISCA   
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OS EIXOS DE INTERVENÇÃO DA ARRISCA   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA ARRISCA  11 
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ARRISCA  TIMELINE  
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Porque a magia do 

futebol também tem 

impacto fora das quatro 

linhas. O nosso 

agradecimento especial 

ao Clube Desportivo Santa 

Clara pelo donativo de 

250€. São iniciativas como 

estas que demonstram a 

Responsabilidade Social 

do clube e a 

preocupação da sua 

direção em contribuir 

para a sua comunidade 

local.  

06 JANEIRO 2021 

A ARRISCA 

conquistou o 3º 

lugar na Classe III – 

Instituições Públicas 

ou Privadas do 

Concelho de 

Lagoa, no âmbito 

da 30ª EDIÇÃO DO 

CONCURSO DE 

PRESÉPIOS. 

15 JANEIRO 2021 



  

PESSOAS  

DIREÇÃO EXECUTIVA E DIREÇÃO TÉCNICA   

GIL SOUSA     
DIREÇÃO EXECUTIVA  

SUZETE FRIAS  
DIREÇÃO TÉCNICA  

Gil Sousa nasceu na Ilha da Madeira, numa bonita localidade 

conhecida como o coração da Madeira, o Curral das Freiras. Tem 

36 anos e é pai de uma linda menina, a Maria do Mar. Quando 

era jovem queria ser jogador de futebol ou empresário. 

Proveniente de uma família humilde, composta maioritariamente 

por mulheres determinadas, sempre considerou que seria através 

da educação que conseguiria ter um futuro melhor. Integrou a 

Universidade em 2003 através da bolsa de mérito da fundação 

Berardo e da bolsa do Governo Regional da Madeira. Inicialmente 

queria formar-se em gestão, mas na sequência de um 

voluntariado que realizou na área das dependências quando 

frequentava o ensino secundário, que acabou por ter um grande 

impacto no seu futuro, optou pelo curso de Serviço Social na 

Universidade dos Açores. Posteriormente concluiu o Mestrado em 

Ciências Económicas e Empresariais na mesma universidade. 

Atualmente está a realizar uma Pós-Graduação em Economia 

Social e Solidária no ISCTE e tem como mantra: A educação é a 

arma mais poderosa para mudar o mundo.  É colaborador da 

ARRISCA desde o ano de 2007.  

Suzete Maria Madeira Dias de Frias, tem 56 anos, é Sul Africana 

de nascimento, geneticamente Beirã e Açoreana de 

coração. Veio para os Açores trabalhar em 1988 por 15 meses 

e reside cá há 32 anos, o que prova o quanto gosta destas 

ilhas. Psicóloga de formação esteve na gestação, nascimento 

e desenvolvimento da ARRISCA de 2007 a 2016 e após quatro 

anos de interrupção regressou e é a atual Diretora Técnica da 

ARRISCA. Gosta essencialmente de VIVER. Deixar a sua 

pegada na Vida para quando soar a 12 badalada, partir com 

a noção que contribuiu com algo positivo enquanto viajou por 

esta Bola que se chama Terra. Gosta de passar horas à mesa 

com os amigos, de ovos estrelados e de vez em quando de 

copos de cristal. Adora calçar umas sapatilhas e conhecer 

cidades. Não gosta de pessoas preguiçosas, dissimuladas e 

ocas. Não se deixa inebriar com os sucessos e as alegrias nem 

assoberbar com os insucessos e tristezas. O seu lema é viver 

cada momento, relativizar e dar importância ao e a quem 

merece. 
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PESSOAS 

SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS   

ANDRÉ MELO  
TÉCNICO DE INFORMÁTICA / ADMINISTRATIVO     

JOÃO SILVA  
GESTOR 

O João Silva nasceu a 5 de julho de 1990 e é licenciado em 

Gestão pela Universidade dos Açores em 2014, iniciou funções 

na ARRISCA em dezembro de 2020. Por natureza, é uma 

pessoa bem-disposta e simpática o que faz com que todos os 

dias sejam únicos e diferentes. Considera-se uma pessoa 

dedicada, exigente e lutadora, e pensa que só assim irá 

conseguir alcançar com seus objetivos pessoais e profissionais. 

A nível profissional tenta sempre dar o melhor de si. Adora os 

convívios com a Família e Amigos, pois considera que são a 

base da nossa identidade. Tem como hobbies a prática de 

exercício físico, nomeadamente ginásio e natação. Gosta de 

estar em contacto com a natureza, por isso viver nos Açores é 

algo de extraordinário. 

 

André Melo tem 33 anos e é um polivalente, que faz um pouco 

de tudo na ARRISCA. É natural de Santa Cruz, Lagoa e durante 

alguns anos praticou Judo pelo Clube Operário Desportivo. É 

casado com a Marina e tem uma filha linda chamada Eva. 

Tem atualmente como hobbies jogar Counter Strike: GO online 

com pessoas de todo o mundo e gosta de ver filmes e séries 

em família. Já foi de sair mais ao fim de semana, mas agora 

prefere um bom Gin em casa a ver alguma série ou filme. 

Gosta do grande Glorioso, o BENFICA claro! Gosta do clube 

da sua terra o Operário! Gosto de pessoas com bom fundo e 

não gosta do FC PORTO e de gente com a “mania”. É um 

brincalhão e gosto de se dar bem com todas as pessoas. É 

colaborador da ARRISCA desde o ano 2009.  
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RÚBEN SERRADO    
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS     

SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS   

PESSOAS 

Rúben Serrado natural de S. Pedro, Ponta Delgada é fã 

nº1 do F.C. Porto. Quando era criança sonhava ser 

baterista ou jogador de futebol. Nos seus tempos livres 

adora ouvir música, jogar Football Manager e estar com 

os amigos no Mané Cigano. Conhece 95% das pessoas de 

Ponta Delgada e as restantes 5% conhecem o Rúben.  

Está sempre disponível para ajudar qualquer pessoa. É 

amigo do seu amigo e adora animais, principalmente o 

seu amigo de 4 patas o gato Beethoven. É um orgulhoso 

sócio do Marítimo Sport Clube e sempre que possível está 

no estádio a apoiar o seu clube.  É colaborador da 

ARRISCA desde o ano 2011.  
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A Maria Auxiliadora tem 59 anos, diz que o seu nome está 

relacionado com o seu local de nascimento, a freguesia 

de Santa Clara. Tem uma filha e uma linda neta, a 

Mariana. Adora as brincadeiras com a sua neta, diz que 

é o melhor da vida. Gosta de fazer um pouco de tudo, 

mas o que lhe dá muito prazer é cozinhar e todos os que 

tiveram a felicidade de degustar os seus cozinhados 

tecem os mais variados elogios. Gosta de viver o dia a 

dia com tranquilidade e de estar com os seus amigos.  É 

colaboradora da ARRISCA desde o ano 2013. 

   

MARIA AUXILIADORA     
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS     



  

PESSOAS 

SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS   
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A Fernanda, natural do centro do território continental 

português (algures entre a cidade templária e o Santuário de 

Fátima), evidencia uma pessoa com assinalável maturidade, 

(equivalente a cerca de meio século de vida), tanto ao nível 

pessoal, familiar, como profissional. O seu percurso profissional 

revela uma pessoa bastante comunicativa, meticulosa, 

organizada e empenhada em aprender, com grande 

capacidade de adaptação a novas realidades profissionais, 

não tendo problemas em enfrentar novos desafios. Em termos 

familiares, a Fernanda é a âncora do seu agregado familiar, 

seja no papel de Mãe, seja no papel de Esposa, aplicando 

igualmente, no seio familiar, as suas competências 

organizativas, as quais vêm acompanhadas do seu natural 

rigor, empenho e boa disposição. Nutre um assinalável gosto 

pela leitura e pela descoberta de novos lugares, bem como 

pela culinária, o que, os seus familiares e amigos agradecem. 

Começou a trabalhar na ARRISCA em dezembro de 2020.  

 

A Maria do Rosário tem 60 anos de idade, mas aparenta ter 

muito menos, ninguém dá mais que 40. Nasceu no Porto 

Formoso e desde muito cedo nas suas férias da escola 

ajudava na apanha do chá. Gosta de viajar, ler, passear e 

os desafios de sopa de letras e já é fã do Facebook onde 

fala com os seus amigos e família. Tem um gato que adora, 

o Chico. É uma mulher muito independente que gosta da 

sua liberdade. Começou a trabalhar na ARRISCA em 2018.  

FERNANDA PEREIRA     

MARIA DO ROSÁRIO    

TELEFONISTA / RECECIONISTA      

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA  

 

 

 

 

UNIDADES 

FORMATIVAS E 

PRODUTIVAS DA 

ARRISCA 
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ARRISCA CARPINTARIA  

Parque Industrial Chã do Rego D' Água Nº 32, 9560 - 301 Cabouco 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª 09h00 às 17h30 

arrisca.comercial@gmail.com     |   912 242 208  

 

19 

mailto:arrisca.comercial@gmail.com


  

ORÇAMENTOS      

arrisca.comercial@gmail.com   |  912 242 208       
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A ARRISCA CARPINTARIA é muito mais que uma carpintaria. É uma valência da 

ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos 

Açores, criada em janeiro de 2007, com o objetivo de promover hábitos 

ocupacionais e de trabalho no seu público-alvo, contribuindo para a sua 

integração na comunidade. Desenvolve todo o tipo de trabalhos em madeira que 

vão desde o fabrico de móveis até ao restauro. Conta com uma equipa 

diversificada que procura corresponder às expectativas dos clientes com produtos 

e ideias inovadoras. 

 

mailto:arrisca.comercial@gmail.com


 

ARRISCA JARDINAGEM 

Rua de Lisboa 60, 9500–216 Santa Clara, Ponta Delgada  

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª 09h00 às 17h00 

arrisca.comercial@gmail.com     |   913 799 230   
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A ARRISCA JARDINAGEM foi constituída em janeiro de 2008 pela 

ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação e Integração 

Sociocultural dos Açores, com o objetivo de promover hábitos 

ocupacionais e de trabalho no seu público-alvo, contribuindo para a 

sua integração na comunidade. Os nossos jardineiros estão 

preparados para renovar o seu jardim. Transformá-lo num espaço 

agradável e de lazer é o nosso objetivo. 

ORÇAMENTOS |  
 

arrisca.comercial@gmail.com | 913 799 230       
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ARRISCA CERÂMICA  
 

Avenida Dom João III, 41 Fração GM/GN 9500 – 793 Ponta Delgada 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª Feira das 09h00 às 18h00  

arrisca.comercial@gmail.com     |   913 800 269   | 296 629 901  
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ENCOMENDAS  
 

arrisca.comercial@gmail.com   |  913 800 269  |  296 629 901     

A ARRISCA CERÂMICA é um 

ateliê formativo e 

produtivo, constituído em 

janeiro de 2007 pela 

ARRISCA – Associação 

Regional de Reabilitação e 

Integração Sociocultural 

dos Açores, com o objetivo 

de promover hábitos 

ocupacionais e de 

trabalho no seu público-

alvo, contribuindo para a 

sua integração na 

comunidade. Desenvolve 

trabalhos em artesanato 

regional, pintura de louças 

e azulejos, visando a 

promoção e manutenção 

das tradições culturais 

promotoras da nossa 

identidade. 
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ARRISCA ECO-FRIENDLY 
 

Avenida Dom João III, 41 Fração GM/GN 9500 – 793 Ponta Delgada   

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª Feira das 09h00 às 18h00  

arrisca.comercial@gmail.com     |   912 242 208 
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A ARRISCA ECO-FRIENDLY é um ateliê formativo e produtivo, constituído 

em janeiro de 2013 pela ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação 

e Integração Sociocultural dos Açores, com o objetivo de promover 

hábitos ocupacionais e de trabalho no seu público-alvo, contribuindo 

para a sua integração na comunidade. Cria mobiliário personalizado 

amigo do ambiente a partir do aproveitamento de paletes. 

ENCOMENDAS  

 

arrisca.comercial@gmail.com  |  912 242 208       
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TROFÉUS REGIONAIS, BRINDES, OFERTAS 

PERSONALIZADAS PARA EMPRESAS, AUTARQUIAS, 

ASSOCIAÇÕES, CLUBES DE FUTEBOL.  
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arrisca.comercial@gmail.com   |  913 800 269   | 296 629 901   

 

ORÇAMENTOS 

mailto:arrisca.comercial@gmail.com


     

  

 

• Atividades de team building da sua empresa?  

• Workshops personalizados com os seus filhos?  

• Workshops personalizados com os seus amigos?  

• Workshops com os seus alunos?   

• Workshops para celebrar o aniversário dos seus filhos? 

• Despedidas de solteiro/a?  

• Dia dos amigos ou amigas?  
 

CONTATE-NOS E SOLICITE UM ORÇAMENTO  

arrisca.comercial@gmail.com   |  913 800 269   | 296 629 901   

 

WORKSHOPS | TEAM BUILDING 

28 

mailto:arrisca.comercial@gmail.com


 

 

  DONATIVOS 
Faça um donativo e contribua para o desenvolvimento 

social da sua região. Uma região mais justa, mais 

inclusiva em que ninguém pode ficar para trás!  

 

 

Transferência Bancária para a conta do Montepio 

Geral: 

 

Nº Conta : 223.10.003335-4 

NIB : 0036.0223.9910.0033.3542.4 

IBAN : PT50.0036.0223.9910.0033.3542.4 

  

ARRISCA 

Rua de Lisboa, nº60 

9500-216 Santa Clara, Ponta Delgada 

 

 

Para esclarecimentos adicionais, ou sempre que efetuar 

uma transferência bancária para o nosso NIB, pedimos 

o favor de nos contatar através de 

arrisca.pdl@gmail.com 

 

Declarações ao abrigo da Lei do Mecenato Social 
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ARRISCA   

           

ARRISCA – UNIDADES FORMATIVAS E PRODUTIVAS  

 

ARRISCA.A4 

 

ARRISCA 

 

ARRISCA EXPERIENCE  

 

WWW.ARRISCA.PT  
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ARRISCA SEDE 

Rua de Lisboa 60 

9500–216 Santa Clara, Ponta Delgada  

296 281 658 | arrisca.pdl@gmail.com   | www.arrisca.pt 

Atendimento Geral: 2ª a 6ª das 09h00 às 17h00 
 

RESIDÊNCIA DE REINSERÇÃO SOCIAL  

Freguesia de Rosário - Lagoa  
 

ARRISCA CARPINTARIA  

Parque Industrial Chã do Rego D' Água Nº 32   

9560 - 301 Cabouco  

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª 09h00 às 17h30 

arrisca.comercial@gmail.com     |   912 242 208  
 

 

ARRISCA CERÂMICA E ARRISCA ECO-FRIENDLY 

Avenida Dom João III, 41 Fração GM/GN 9500 – 793 Ponta Delgada   

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª Feira das 09h00 às 18h00  

arrisca.comercial@gmail.com     |   913 800 269   |  296 629 901  

 

 

CENTRO DE DIA  

Rua de Lisboa 60 

9500–216 Santa Clara, Ponta Delgada  
 

ARRISCA JARDINAGEM 

Rua de Lisboa 60 

9500–216 Santa Clara, Ponta Delgada  

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª 09h00 às 17h00 

arrisca.comercial@gmail.com     |   913 799 230   
 

 

A ARRISCA é uma Instituição Particular de Solidariedade Social e de 

Utilidade Pública com o apoio do Governo Regional dos Açores   
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