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A termo de economia encontrou-se as seguintes dimensões:



Tecnologia como fonte de economia

Atualmente, cada vez mais crianças e jovens possuem estes tipos de 

tecnologia de alta qualidade. Nos dias de hoje, esses bens são considerados 

essenciais, o mesmo não se verificava no passado, pois eram percecionados 

como bens de luxo. 

Ao não beneficiarem destes bens, as crianças e os jovens sentem-se

excluídos, na medida em que vivemos numa sociedade de consumo. Perante a

situação pandémica em que nos encontramos, consideramos que a indústria

da tecnologia tende a lucrar mais devido à necessidade que as crianças e os

jovens sentiram em adquirir esses bens, para poderem por exemplo, assistir às

aulas. Além disso, esta situação pandémica não afetou apenas as crianças e os

jovens, mas também toda a população em geral, visto que muitas pessoas

ficaram numa situação de teletrabalho. Os idosos e os indivíduos

considerados grupos de risco, também tiveram que adquirir estes bens para

poderem manter o contacto com a família, e ainda, fazerem as suas compras

online e efetuar os seus pagamentos.



Escola - fonte de conhecimento

Muitas vezes não temos a noção que a escola está associada à economia, mas

ao refletirmos melhor sobre o sistema de ensino verificamos que o setor da

educação depende muito da economia pois, no caso das escolas públicas, é o

Estado que financia as mesmas. Para além disso, os pais têm de investir na

educação dos filhos comprando livros, materiais escolares, roupa e calçado,

senhas das refeições, transporte e, em alguns casos, sessões de explicação.

Atualmente, para que as pessoas consigam progredir na vida profissional têm

de ter habilitações, para que no futuro possam ser independentes e contribuir

para a economia. Quando ingressam no mundo do trabalho, para além de

gerarem ganhos próprios, também vão contribuir para a economia, pois irão

descontar para pagar as reformas dos mais velhos.



No rumo da economia

A economia açoriana depende muito do turismo uma vez que os turistas

investem muito nos nossos produtos açorianos, ou seja, os residentes tendem

a comprar o que é importado, enquanto que os turistas dão muito mais valor

ao que é regional.

A pandemia veio afetar muito a economia açoriana devido às restrições

impostas, agravando a sustentabilidade dos negócios locais, que são mais

pequenos e que dependem muito do turismo. Consequentemente, muitos não

conseguiram resistir à crise pandémica e acabaram por fechar o negócio.



A pesca como meio de sobrevivência 

A economia regional depende muito do setor da pesca, uma vez que, em

determinadas localizações, como por exemplo a freguesia de Rabo de Peixe,

existe um elevado número de indivíduos que se dedicam a esta atividade, pois

é através desta que garantem o seu sustento. Mais uma vez, a situação

pandémica veio condicionar negativamente a vida destes indivíduos porque,

devido às restrições impostas, deixaram de poder exercer a sua profissão o

que prejudicou o rendimento familiar de muitos e, eventualmente, a

economia regional.



O mercado das drogas- morte por excesso

A indústria farmacêutica é um dos maiores setores económicos do mercado.

Um elevado número de pessoas compra medicamentos ou outros produtos

farmacêuticos com o intuito de terem uma vida sem dor, de qualidade e de

paz A indústria farmacêutica, através de táticas de marketing agressivo,

incute a ideia de que no surgimento de uma dor a solução é tomar um

remédio. Contudo, a verdadeira finalidade desta indústria é ganhar dinheiro e

não encontrar uma cura, ou seja, o que importa é o lucro e não o bem-estar

das pessoas. Deste modo, o verdadeiro propósito desta indústria é criar um

remédio que tenha apenas um papel de “manutenção”, isto é, que forneça

uma melhoria temporária dos sintomas, ao invés de uma recuperação

definitiva, fazendo com que o indivíduo continue a comprar e a empresa

lucre com isso.



Mercado natural- fonte de rendimento

É cada vez mais comum, que os produtos alimentares possuam substâncias

químicas como conservantes, ou que sofram processos visando o aumento da

produtividade, produtividade essa que muitas vezes resulta na poluição

ambiental e no desgaste de recursos naturais. Muitas vezes, estes processos

retiram propriedades aos produtos, tornando-os menos saudáveis do que

deveriam ser. Além disso, a sua comercialização ao quilo nos hipermercados

e supermercados torna-se mais dispendiosa para as pessoas. O Mercado da

Graça oferece a Ponta Delgada uma alternativa a esses níveis, sendo que,

oferece produtos saudáveis a preços baixos (qualidade-preço).

O Mercado da Graça fomenta ainda a economia regional, na medida em que 

se consumirmos os produtos ali comercializados estaremos a apoiar os 

agricultores locais e outros serviços (talho, peixaria, artesanato).



Porto seguro

O ISSA é composto por várias equipas de profissionais (Assistentes Sociais,

Psicólogos, Educadores de Infância, Sociólogos, etc) que desempenham

funções com o intuito de darem resposta às problemáticas que são

apresentadas pelos cidadãos que recorrem ao instituto no dia-a-dia.

Esta instituição abrange todos os cidadãos e garante o acesso a diversas

respostas sociais. Existe um número elevado de pessoas que vivem em

situação de carência psicossocioeconómica e familiar, pelo que se torna

necessário para estes indivíduos a procura de auxílio para uma vida melhor,

com uma maior autonomia, para reforçar os cidadãos a acreditarem nas suas

potencialidades e a possuírem uma visão de ajuda mútua, o que naturalmente

contribuirá para uma maior prosperidade económica.



Mercado do consumo

O Sol*mar é uma superfície comercial de produtos e bens essenciais. Nesta

grande superfície tende a haver uma maior oferta e preços mais diversificados

que abrangem todos os tipos de clientes e permitem que estes possam

adquirir os mais variados produtos aumentando o consumismo e,

consequentemente, fomentando a economia regional.

Diariamente são milhares de pessoas que entram e saem deste tipo de

estabelecimento, pois estes são bens cruciais à subsistência dos indivíduos.



O consumo como fonte de economia

Vivemos num mundo em que incuta o consumismo. Há uma necessidade

intrínseca de consumir enquanto seres sociais, uma vez que somos

influenciados indiretamente uns pelos outros. Deste modo, ao consumirmos,

estamos inseridos na sociedade, e contribuímos para a economia geral do país

e pessoal de cada um. Desta forma, percebemos o quanto duas variáveis

diferentes influenciam uma à outra, uma vez que, tanto o consumismo

influencia a economia, como a economia influencia o consumismo. Um

exemplo disso é o contexto no qual estamos a viver - a pandemia - que

causou um decréscimo na economia e igualmente no consumo, devido a

fatores como o desemprego e o encerramento de lojas e restaurantes.



A economia dos milhões

O Banco mostra-se como a fonte de rendimento das pessoas, garantindo a

possibilidade de depositar e/ou levantar o seu dinheiro, de um modo simples,

rápido e seguro. É simultaneamente, a principal referência de quando se fala

em economia, pois tudo é gerido através deste visto que este é o mediador de

todas as atividades económicas.



As repercussões da pandemia na vida económica  

Devido à situação pandémica atual (Covid-19), as máscaras e o álcool

tornaram-se o epicentro das compras. A Covid-19 modificou o nosso dia a

dia pois, consumimos produtos que nunca pensaríamos necessitar,

nomeadamente as máscaras cirúrgicas. Muitos centros comerciais usufruíram

desta situação aquando da venda destes. Tornando-se deste modo, os

bens/produtos necessários como uma variável para o aumento da economia.



Bomba para o ambiente  

Num mundo moderno, a maior parte das pessoas possui um automóvel e necessita de

combustível e por isso, ocorrem oscilações de preço nos mesmos. Os postos de

abastecimento têm assim uma forte influência na economia pois, todos os dias milhares de

indivíduos necessitam de abastecer os seus automóveis e por vezes, os postos detém de um

posto de venda o que permite também a venda e compra de produtos básicos (ex.

alimentação). Além disso, os postos de abastecimento estão muito relacionados ao

petróleo, um combustível fóssil, uma fonte de energia que influência muito a economia,

uma vez que está na raiz do funcionamento de diversos setores de atividade, como por

exemplo, a indústria, sendo que um dos principais fatores que levam um país a ser

considerado “rico” é ser portador de petróleo. Uma vez que o petróleo é o fomento de

diversas indústrias existentes no mundo, este constitui uma enorme fonte de riqueza tanto

para os países importadores, como para os países exportadores. Os países importadores

beneficiam com o seu fornecimento de energia para o funcionamento das indústrias e

demais setores de atividade económica; alguns países importadores chegam mesmo a

utilizar o petróleo como uma fonte de receita, como é o caso de Portugal, que aplica uma

taxa extra ao consumo dos combustíveis fósseis. Por sua vez, os países exportadores

enriquecem com a elevada procura do petróleo por parte dos países importadores.



Com a elaboração do presente trabalho foi possível apreender que apesar do Serviço Social não estar diretamente

relacionado com a economia, considera-se ser uma mais valia haver uma articulação entre ambas.

Pode-se observar que todas as áreas abordadas estão relacionadas com a economia, da mesma forma que o Serviço

Social exerce influencia nestas áreas, deste modo é necessário haver uma articulação entre a economia e Serviço

social, ainda mais nesta altura pandémica (algo tão relatado ao longo do nosso trabalho) , que revolucionou e tende a

revolucionar ambas as áreas.

Considerações finais
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Categoria Nº de fotografias %

Cultura 1 2,6%

Política 1 2,6%

Moeda (dinheiro, faturas, mealheiros, bancos, multibancos, netbancos) 11 28%

Mercado imobiliário 1 2,6%

Religião 2 5%

Subsistência (agricultura , agropecuária, pescas, indústria) 9 23%

Turismo (deslocações de bens e pessoas) 7 18%

Ensino 1 2,6%

Objetos 3 8%

Consumismo 2 5%

Sustentabilidade 1 2,6%

Total: 39 100%



Foto 1 – Economia dos Açores



Categoria 1: Política

1. O que é visto aqui?

• Sede do Governo Regional dos Açores.

2. O que está realmente a acontecer?

• Desenho das políticas económicas que influenciam a vida de todos os cidadãos da Região.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• As políticas económicas afetam diretamente o bem-estar social e a equidade social, aumentando ou reduzindo as 

oportunidades económicas e sociais.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Necessidade de linhas orientadoras que zelem  pelo bem-estar da população.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Esta imagem educa-nos para  a tomada de consciência relativamente ao exercício dos nossos direitos e deveres 

cívicos.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Os cidadãos e, em particular, os assistentes sociais podem ter uma participação ativa na criação das políticas;

• Nós, enquanto assistentes sociais, devemos contribuir para as políticas e, assim, para transformar desigualdades 

sociais em justiça social.

Categoria 1: Política (cont.)



Foto 2 – A poupança



Categoria 2: Moeda

1. O que é visto aqui?

• Dois porquinhos mealheiros e várias moedas.

2. O que está realmente a acontecer?

• Poupar;

• Atingir objetivos;

• Sobreviver;

• Adquirir produtos;

• Euro liga vários países;

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Dependência da moeda no quotidiano (acesso a bens, serviços – satisfação das necessidades);



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Para facilitar a vida dos indivíduos no ato de aquisição de produtos, bens e serviços;

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Boa gestão financeira;

• Poupança.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Ensinar a gerir o dinheiro;

• Fomentar hábitos de poupança.

Categoria 2: Moeda (cont.)



Foto 3 – Agricultura/Hortas comunitárias



Foto 4 – A pesca



Foto 5 – A venda de alimentos



Categoria 3: Subsistência
1. O que é visto aqui?

• Uma horta comunitária, pescadores a apanhar peixe e um camião de venda de fruta ambulante.

2. O que está realmente a acontecer?

• Meios de subsistência sustentáveis;

• Aumento das relações interpessoais;

• Garante postos de trabalho (fotos 4 e 5);

• Meio de fazer chegar os alimentos a pessoas que não têm facilidade de acesso aos mesmos.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Consumimos estes bens de primeira necessidade no quotidiano;

• Produção individual (foto 3), produção económica em grupo (foto 4), venda e revenda (foto 5)- contribuem para a 

economia.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Sustento;

• Necessidade de comprar outros bens;

• Projetos (foto 3).

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Possibilidade de produzir os seus próprios bens;

• Intergeracionalidade (foto 3);

• Maneira de exercitar o corpo e a mente;

• Melhorar a alimentação;

• Consciencialização ambiental.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Dar prioridade ao comércio local;

• Criar mais projetos comunitários;

• Sensibilizar para a produção dos próprios bens e para a troca de bens (moeda social);

• Sensibilizar para o desperdício alimentar, para o respeito pela natureza e para a 

sustentabilidade.

Categoria 3: Subsistência (cont.)



Foto 6 – Mercado imobiliário



Categoria 4: Mercado imobiliário

1. O que é visto aqui?

• 3 lojas imobiliárias juntas.

2. O que está realmente a acontecer?

• Importância do ramo imobiliário na economia;

• Importância da habitação (necessidade humana);

• Diversidade da oferta.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Todos têm como objetivo comprar uma casa;

• Grande peso no orçamento familiar (pagamento moroso da prestação da casa; valor elevado das rendas);

• Contribui para a inclusão.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Ambição universal → preços elevados.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Diferenças sociais no acesso à habitação;

• Reflexão acerca da aquisição de uma casa;

• Gestão do orçamento familiar e poupança.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Sensibilização para as diferenças sociais;

• Políticas sociais para a igualdade ao acesso à habitação.

Categoria 4: Mercado imobiliário (cont.)



Foto 7 – A tradição religiosa



Categoria 5: Religião

1. O que é visto aqui?

• Tradição açoriana: comemoração do Espírito Santo.

2. O que está realmente a acontecer?

• Movimentar da economia local (flores, roupa, animais, ofertas em dinheiro);

• Partilha, fraternidade e união;

• Aumento da rede social.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Costumes que passam de geração em geração;

• Fé como porto de abrigo;

• Esperança;

• Gera economia local.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Desespero/medo;

• Fé.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Agradecer;

• Importância da fé;

• Importância dos sentimentos;

• Não transformar a fé num negócio.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Promover a cooperação e a entreajuda grupal.

Categoria 5: Religião (cont.)



Foto 8 – O ensino superior



Categoria 6: Ensino

1. O que é visto aqui?

• Entrada de um estabelecimento  de ensino superior com a sua respetiva identificação;

• Espaço verde;

• Edifício de grandes dimensões.

2. O que está realmente a acontecer?

• Ensino contribuiu para o desenvolvimento da economia e, consequentemente, da Região;

• Ensino superior é um grande potenciador da economia local (viagens, alojamento, emprego, etc.);

• Qualificação e formação;

• Educação das futuras populações.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Assistentes sociais bem formados e qualificados;

• Aumento das redes sociais;

• Aumento da autoestima e do reconhecimento social.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Sociedade cada vez mais exigente;

• Formação como forma de sucesso;

• Formação para um melhor desempenho profissional.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Importância do ensino;

• Incentivo para prosseguir estudos;

• Luta pelos objetivos;

• Aumento de oportunidades;

• Pensar num futuro melhor.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Facilitar o acesso ao ensino superior;

• Incentivar as pessoas a lutar pelo futuro e a aumentar os seus horizontes.

Categoria 6: Ensino (cont.)



Foto 9 – A cultura



Categoria 7: Cultura

1. O que é visto aqui?

• Coliseu Micaelense e construção de um novo conjunto de lotes.

2. O que está realmente a acontecer?

• Mobilização de vários meios para a construção dos lotes;

• Coliseu está fechado devido ao COVID-19.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Bailes, festas e espetáculos tradicionais micaelenses;

• Ausência de lazer.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Fechamento da economia;

• Solução para o controlo da pandemia.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Alternativas ao lazer;

• Dar valor a outros aspetos em detrimento do lazer com elevado custo.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Sensibilizar para a importância do dinheiro gasto num único bilhete (pode ser aproveitado para outras 

experiências culturais).

• Fomentar a igualdade ao acesso às atividades culturais.

Categoria 7: Cultura (cont.)



Foto 10 – O turismo



Foto 11 – O consumismo



Categoria 8: O consumismo

1. O que é visto aqui?

• Janela de um avião;

• Prendas de Natal em baixo da árvore de Natal.

2. O que está realmente a acontecer?

• Elevado gasto com bens materiais (consumismo);

• Gera economia local.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Oferta de bens materiais para compensar a ausência;

• Consumo excessivo associado a determinadas festas e tradições;

• Emigrantes e turistas contribuem para a economia local;

• Desigualdade de oportunidades de acesso ao consumo gerando exclusão, raiva e angústia.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Globalização;

• Tradição;

• Ostentação;

• Falta de rendimentos/não há redistribuição dos rendimentos;

• Aumento dos preços em determinadas épocas;

• Viagens devido ao trabalho, turismo, a problemas de saúde, etc;

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Poupança;

• Redução do consumismo e da compra de bens fúteis.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Consciencializar a sociedade para o consumismo;

• Valorizar o comércio local;

• Criar políticas que fomentem a redistribuição da riqueza;

• Facilitar o acesso à compra de viagens.

Categoria 8: O consumismo (cont.)



Foto 12 – Economia linear Vs. Economia circular



Categoria 9: Sustentabilidade

1. O que é visto aqui?

• 5 contentores situados junto de apartamentos (cinzentos estão cheios: lixo não reciclável; azul: papel e cartão; 

amarelo: plástico e metal; verde: vidro).

2. O que está realmente a acontecer?

• Contentores do lixo não reciclável estão cheios;

• Contentores costumam estar sempre cheios, o lixo é colocado no chão;

• Cheiro desagradável.

3. Como é que se relaciona com as nossas vidas?

• Excesso de produção de resíduos;

• Aumento da consciência ambiental.



4. Porque é que as coisas são desta maneira?

• Primazia da economia linear;

• Aumento do consumo → aumento da produção de lixo (sociedade consumista);

• Crescimento da importância da economia circular;

• Aumento da consciência ambiental.

5. Como esta imagem educa as pessoas?

• Permite refletir acerca do impacto do consumismo e da economia linear  no ambiente;

• Permite refletir acerca da importância da reciclagem.

6. O que podes fazer em relação a isto?

• Contribuir para o aumento da consciência ambiental;

• Divulgar a importância da reciclagem;

• Exercer a política dos 5 R’s: Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Recusar e Repensar;

• Utilizar embalagens biodegradáveis;

• Impulsionar a colocação de mais ecopontos.

Categoria 9: Sustentabilidade (cont.)



Conclusão
❑ Das 39 fotos tiradas pelo grupo, selecionamos 12 por considerarmos ser as que mais se relacionam com a economia, e

com as nossas vidas, podendo causar algum impacto sobre quem as vê;

❑ Conseguimos inter-relacionarmos-mos de forma ordeira e com respeito uns pelos outros, apresentar e discutir ideias;

❑ Apesar das diferentes perspetivas, podemos concluir que a Moeda (e tudo o que com ela se relaciona), economia de

subsistência (produção agrícola, pesca e comércio), e o turismo, são entendidos pela maioria como os que mais se

relacionam com economia;

❑ As nossas maiores preocupações, como futuros assistentes sociais, centram- se em como podemos intervir de modo a

influenciar políticas para ajudar a melhorar a vida de quem de nós espera o melhor;

❑ Criar políticas que fomentem a redistribuição da riqueza;

❑ Políticas sociais para a igualdade ao acesso à habitação;

❑ Sensibilização para as diferenças sociais;

❑ Qualificação e formação;

❑ Contribuir para o aumento da consciência ambiental;

❑ Fé como porto de abrigo.



PHOTOVOICE

Grupo 1 – Projeto ESCUTA



Introdução

● Após uma análise e reflexão de grupo, das 33 fotos que reunimos,
selecionaram-se 8 para a exposição. Estas 8 fotos, na nossa opinião, são
as que melhor representam a economia no nosso contexto,
nomeadamente, nos Açores.

● As restantes fotos eram muito repetitivas, na sua maioria eram alusivas
à forma mais básica de economia como bancos e dinheiro e, por isso,
não as selecionamos.





As vacas felizes dos Açores

• A foto escolhida representa
o setor primário da
economia e permite obter
um produto primário
através da extração (de
leite) ou produção (de
carne).

• A pecuária é uma das
principais fontes de
rendimento da região e uma
atividade fundamental para
a sobrevivência humana.

Dimensão: pecuária



• O estrume/ fezes das vacas é muito rico em material orgânico e pode ser
utilizado tanto para adubar a terra como para produzir energia.

• Por um lado, pode ser usado como fertilizante para o solo permitindo repor os
nutrientes necessários ao crescimento de vegetais. Por outro lado, é possível
produzir energia através do esgoto, isto é, existem bactérias que se alimentam
das fezes dos animais e vão libertando energia, produzindo eletricidade.

• Em ambas as situações, o aproveitamento das fezes das vacas permite poupar
dinheiro e ao mesmo tempo reduzir a poluição.



• Nesta situação, a intervenção social tem lugar ao nível da
sustentabilidade ambiental, na medida em que, permite utilizar o que o
ecossistema tem para oferecer no combate à pobreza. Ou seja, as
pessoas que vivem em situação de pobreza poderão utilizar estas
soluções para minimizar custos e assegurarem a sua alimentação e
sobrevivência.



Cultivar, colher e comer

• Nesta segunda foto, o
nosso grupo concordou
que esta representa uma
variedade de produtos
desenvolvidos pelos
homens visando a
produção, distribuição e o
consumo num cuidado de
permitir uma qualidade de
vida na sua aquisição para
efeitos alimentícios como
uma criação de
sustentabilidade própria.

Dimensão: agricultura



• A alimentação saudável vai adquirindo um enorme peso na vida das pessoas
e há cada vez mais uma preocupação e procura por esses produtos, ou seja,
produtos frescos, saudáveis e sem químicos, o que faz com que os indivíduos
sejam incentivados a criarem os seus próprios recursos.

• O Serviço Social promove a divulgação e a transmissão de que a economia
também é feita de nós e para nós, isto é, que nós podemos criar a nossa
própria fonte de rendimento, levando assim a um desenvolvimento
sustentável.



Em tempos de pandemia...

• A terceira foto que o
grupo selecionou retrata
um pequeno negócio local
de venda de revistas,
jornais, tabaco e alguns
“souvenirs” regionais.

Dimensão: comércio local



• Atualmente, os negócios locais estão em decadência, pois nos dias
de hoje, as pessoas optam, cada vez mais, pelo digital, para todo o
tipo de artigos.

• Dada a globalização e até a situação pandémica, as opções online
são cada vez mais variadas e, por isso, a população opta por escolher
e encomendar tudo pela internet.

• Em forma de reflexão, consideramos que se deve apoiar os negócios
e os produtos locais, pois muitas famílias necessitam deles para
poderem sobreviver, e sensibilizar as pessoas para apoiarem os
negócios locais e atrair clientes, de forma prática e criativa.



Sabor dos Açores

• Após uma reflexão o grupo
concluiu que esta foto
traduz a economia na
região pois no interior do
edifício existe maquinaria
que transforma o trigo em
farinha, produzindo bens
alimentares, como massas
e bolachas.

Dimensão: produção regional



• É uma fábrica com muito prestígio na ilha de São Miguel, anteriormente designada
de “MOAÇOR”, hoje em dia “FINANÇOR”, mas com a mesma garra e o mesmo
objetivo, conhecida mundialmente pelos produtos regionais que fabrica e que
exporta para fora da região, do país e mundo.

• Revela-se importante as pessoas valorizarem o que é nosso, comprando produtos
regionais. Assim, estão não só a contribuir para a economia da mesma, como a
manter postos de trabalho e, com isto, diminui-se o número de pessoas em
situação de desemprego.



Cartão com vida

• O grupo considera que
esta foto representa o
setor financeiro pois é uma
forma muito utilizada, nos
dias de hoje, de as pessoas
armazenarem os seus
rendimentos num único
dispositivo.

Dimensão: setor financeiro 



• Dada a globalização e a automatização das coisas, o uso de um cartão torna o

pagamento fácil e leve de ser transportado e, por isso, as pessoas já não têm o

“monte de dinheiro”, nem a noção do número de notas/moedas que possuem. Com

isto, só se apercebem do quanto gastam quando observam o extrato bancário.

• As pessoas devem ter em conta que, por detrás de um simples cartão têm uma
conta bancária e, por isso, uma vida, que necessita de ser gerenciada de forma
educada, responsável, para que não hajam gastos supérfluos, nem surjam,
futuramente, dificuldades financeiras.

• É importante educar e sensibilizar as pessoas para que façam uma gestão do seu
dinheiro de forma eficiente e que o gastem com bens necessários.



S(Em) Casa

• A foto representa o setor
secundário da economia,
sendo a construção civil um
dos sectores determinantes
na economia da região.

• Tem um papel fundamental
no desenvolvimento da
região e impacta na
economia porque gera
postos de trabalho e recorre
a uma ampla rede de
serviços.

Dimensão: construção civil



• É cada vez mais necessário dar importância à

nossa “casa”, ou seja, o nosso lugar de pertença,

refúgio e espaço de segurança e aprendizagem.

• A casa é considerada um lugar de

relacionamento com a família e ambiente

favorável para a criação de valores próprios e

construção da nossa identidade.

• Esta foto é particularmente importante pois

remete-nos para um problema social muito

relevante: as pessoas em situação de sem-

abrigo. A ausência de uma casa leva a que as

pessoas em situação de sem-abrigo vivam em

espaços públicos e ao trabalhar com este

público é necessário um cuidado especial, visto

que se trata de um grupo vulnerável.



Dar para receber

• O grupo atribui esta foto à
economia solidária pois
deve-se ajudar, sempre que
pudermos, o próximo, sem
necessitarmos de nada em
troca. Sermos empáticos e
solidários enriquece-nos,
não a nível financeiro, mas
a nível pessoal, visto que
seremos pessoas
melhores e muito mais
felizes.

Dimensão: economia solidária



• Muitas famílias, infelizmente, ainda passam algumas dificuldades alimentares e, por

isso, muitas recebem apoios, como o Banco Alimentar, cabazes em épocas festivas

ou ajudas de outros familiares, amigos e vizinhos da sua comunidade.

• Infelizmente, os rendimentos de algumas famílias são muitos baixos e, por isso, não

conseguem alimentos para um mês inteiro, visto que, normalmente, são famílias

que possuem um agregado familiar grande.

• A intervenção social passa por sensibilizar a população para a economia solidária,

angariando alimentos para construir cabazes, com o objetivo de serem entregues a

pessoas que, verdadeiramente, necessitem.



Economia em brincadeira

• O grupo achou esta foto
bastante criativa e
diferente do normal
pensamento de economia,
pois retrata a economia de
uma forma lúdica.

• Este jogo chamado
Monopoly demonstra a
economia, no sentido de
venda, compra e troca. A
vida leva-nos a criar as
condições necessárias
para uma qualidade de
vida e subsistência.

Dimensão: jogo didático



• Este jogo de economia pode ser partilhado por vários jogadores, como por exemplo

a família ou amigos, promovendo a interação entre estes. Este demonstra que a

economia não sobrevive apenas com uma pessoa e é necessário a colaboração de

várias para haver um desenvolvimento na distribuição de bens e serviços, criando

assim uma repartição de rendimentos na nossa vida para uma sobrevivência com

qualidade.

• Sendo um jogo, dá uma perceção de como os seres humanos, através do dinheiro,

conseguem criar um desenvolvimento e as suas próprias condições para o

conseguirem, permitindo reforçar a ideia de que sempre vai existir quem enriquece

e quem perde.



Conclusão
● Em virtude das fotos apresentadas, foi possível visualizar as diferentes formas de

economia e como são representadas no nosso contexto e no nosso dia a dia.

● A economia compreende a forma de como as sociedades utilizam os recursos

para produção de bens com valor e o modo como é feita a distribuição destes

mesmos bens na sociedade. Assim sendo, a pecuária, agricultura, comércio local,

setor financeiro, construção civil, economia solidária e o jogo didático foram os

domínios que consideramos mais relevantes para exprimir o que entendemos por

economia nas suas diversas perspetivas.
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—Ludwig Von Mises
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Dinheiro

• É um bem imprescendível na vida do ser humano;

• Permite adquirir bens fundamentais que garantem a subsistência dos

indivíduos;

• Deve ser gerido corretamente;

• Retrata as desigualdades sociais, uma vez que existem pessoas com muito

e outras com muito pouco dinheiro;

• Facilita as trocas comerciais;

• Permite o acesso a um bom nível de vida;

• Representa alguns vicíos (ganância, o jogo, o luxo, etc);

• Melhora o auto estima do índividuo (graças a este bem a pessoa pode

ganhar reconhecimento e prestigio);

• Pode ser representative da exclusão social;

• Os Assistentes Sociais são fundamentais para auxiliar os individuos a gerir

o dinheiro bem como permitem que estes têm acesso a este bem;



Rolos de erva

• É representativa da agricultura e da

economia;

• Esta imagem representa o maior setor

económico presente nas ilhas dos Açores;

• Espelha um processo de preparação do dia

de amanhã e do próprio futuro;

• Traduz o lema “guardar hoje para poder ter

amanhã”;

• Existe uma rotina associada a esta umagem

que implica um sacrificio por parte do

indivíduo;

• Há que saber fazer uma boa gestão dos

recursos;

• É necessário trabalhar os pontos fortes das

pessoas mais vulneráveis;

• É indispensável incutir nas pessoas a ideia

de que “não há impossiveis”;



Parque Atlântico

• As pessoas recorrem ao centro comercial para efetuarem as 

suas compras, o que contribui para o desenvolvimento da 

economia Açoriana;

• Estas compras podem ser de bens alimentares, bens 

materiais ou aquisição de serviços;

• Necessitamos de recorrer aos centros comerciais porque 

temos que adquirir bens alimentares para garantir a nossa 

subsistência;

• É necessário realizar compras conscientes e ponderadas 

para evitar o desperdício.

• As pessoas viajam para visitarem familiares amigos, 

estudar ou até mesmo para adquirir emprego, 

procurando uma vida melhor. Também viagem para 

conhecer novos contextos culturais.

• Neste sentido, viajar contribui para o aumento do 

turismo, resultando na ampliação da economia local;

• Devido à evolução e globalização é possível viajar 

para qualquer parte do mundo o que aumenta a 

mobilidade.

Aeroporto João Paulo II



Mercado da Graça

• As pessoas deslocam-se ao mercado da graça para consumir

alimentos mais saudáveis e de melhor qualidade;

• Os produtos têm um valor mais acessível;

• Está direcionado a todos os indivíduos da sociedade, mesmo os mais

carenciados;

• Representam inúmeras trocas comerciais;

• Os comerciantes são geralmente pessoas com um grau de instrução

reduzido;

• É um local de referência Açoriana;

• É um local onde afluem turistas bem como a população residente;

• É um espaço que contribui para o comércio local;



Portas do Mar

• No porto de Ponta Delgada estão presentes navios e são realizadas cargas e descargas de

mercadorias;

• Este tipo de comércio é de âmbito internacional e nacional;

• Muitos dos produtos que são consumidos pela população açoriana são oriundos de outros países;

• É um dos locais onde predomina a restauração e que contribui para o fomento da economia local;

• O porto de pesca de Ponta Delgada contribui para o comércio local;

• Esta imagem ensina-nos a valorizar as pessoas, a viver em comunidade e alertanos para o facto de

todos nós necessitarmos uns dos outros (os Açores precisam de produtos importados).



Paladares Naturais da ilha 
de S. Miguel Chá da 

Gorreana

Esta imagem é uma fonte 
de economia, porque como 
é frequentada por turistas 
gera taxa recorrente para a 

economia local;

Representa a riqueza 
patrimonial/natural da ilha 

de S. Miguel;

É um local onde afluem um 
grande número de turistas;

Retrata um processo de 
produção artesanal;

A fábrica do chá da 
Gorreana é um dos pontos 
de comércio existentes na 

ilha de S. Miguel.

É um produto 100% 
Açoriano que contribui para 

a promoção da beleza 
natural da ilha de S. Miguel;

O chá da Gorreana é 
exportado para diversos 
locais do mundo, o que 

contribui para a economia 
Açoriana.



Igreja do Colégio dos Jesuítas

Tem um grande valor 
patrimonial não só para o 
concelho de Ponta 
Delgada, como para os 
restantes concelhos da ilha 
de S. Miguel;

Esta imagem é uma boa 
representação da 
devoção religiosa 
presente no concelho 
de Ponta Delgada;

É um ponto 
turístico da 
cidade de Ponta 
Delgada;

Gera rendimento  
para a economia 
local;

Foi atualmente 
requalificada 
para gerar um 
maior valor e 
impacto visual;

É um 
monumento 
histórico;



Caldeiras das Furnas 

• É uma das fontes de rendimento da ilha de S. Miguel ;

• É um dos locais mais atrativos da ilha de S. Miguel e é muito 

procurado pelos turistas;

• É uma paisagem vistosa formada pela  própria natureza e que gera 

rendimento para a economia local e Regional;

• Estas caldeiras, servem para confecionar o famoso e tradicional 

cozido das furnas;

• Estes cozidos geram rendimento para a economia local;

• Os turistas para se dirigirem a este local têm de contratar os serviços 

de empresas turísticas, o que será valor para a economia Micaelense.



Lista de problemas identificados Explicação Frequência

Má gestão do dinheiro Não saber aplicar o dinheiro nos bens 
estritamente necessários.

2

Destruição do património Vandalismo. 2

Consumismo Aquisição de bens desnecessários em 
excesso.

4

Desperdício Adquirimos produtos em demasia e a 
maior parte deles acabam por não ser 
utilizados.

3

Poluição Destruição do normal funcionamento dos 
ecossistemas

4

Degradação dos solos Sobre-exploração dos solos;
Seca devido às alterações climáticas;
Uso excessivo de adubos e fertilizantes 
químicos.

2

Burocracia Preenchimento de um grande número de 
documentos;
Processo demorado. 

8

Elevado consumo de alimentos 
processados 

Cada vez mais existe um maior consumo 
de alimentos pouco saudáveis como por 
exemplo o Fast food

1



Conclusões

Podemos concluir que:

1. A economia açoriana é extremamente dependente do 
turismo;

2. Embora não nos apercebamos, existem produtos que 
por mais insignificantes que sejam, geram valor 
monetário para a economia regional;

3. Os Açores apostam na sua natureza paisagística para 
cativar os turistas e, deste modo, geram lucro e 
garantem a subsistência da economia regional;

4. Os Açores promovem e divulgam os seus produtos 
regionais com o intuito de dar a conhecer o que o 
arquipélago tem de melhor bem como, gerar valor 
monetário

5. O dinheiro é fundamental para garantir a satisfação 
das necessidades básicas do ser humano;



Conclusões

Podemos concluir que:

6. A agricultura é um dos setores com maior peso nos 

Açores e que gera valor para a sua economia;

7. É percetível, que cada vez mais, os indivíduos 

consomem bens que não são fundamentais para 

garantir a sua subsistência;

8. É necessário promover, principalmente nas crianças, 

hábitos alimentares saudáveis. 


