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ARRISCA – Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores I Rua de Lisboa 60 | 296 281 658 | www.arrisca.pt 
 

A ARRISCA - Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos 

Açores é uma associação sem fins lucrativos, constituída de harmonia e em 

conformidade com o estabelecido pelo regime jurídico das associações. Reveste a 

forma de IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social com Utilidade Pública, 

constituída a 15 de janeiro de 2007. 

ARRISCA   
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VALÊNCIAS DA ARRISCA  

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   
 

 

mailto:arrisca.pdl@gmail.com
http://www.arrisca.pt/
mailto:arrisca.comercial@gmail.com
mailto:arrisca.comercial@gmail.com
mailto:arrisca.comercial@gmail.com


  • 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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OS PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÃO DA ARRISCA   

 

OS EIXOS DE INTERVENÇÃO DA ARRISCA   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA ARRISCA  6 
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ARRISCA  TIMELINE  
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Rui Rego  

foi o 

colaborador 

da  

ARRISCA 

responsável 

pela 

elaboração 

gráfica das 

imagens que 

se seguem 

com as 

valências da 

ARRISCA. 
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Formação Gestão e Avaliação de Impacto Social  

No âmbito do projeto Açores com Impacto, será realizada a ação de formação 

Gestão e Avaliação de Impacto Social, junto de 20 formandos das 

Organizações Cooperadoras da CRESAÇOR - Cooperativa Regional de 

Economia Solidária, CRL. Esta ação decorrerá até ao dia 30 de março com o 

objetivo de dotar os participantes dos conhecimentos essenciais para a gestão 

e avaliação de impacto Social dos seus projetos.  

A.R.R.I.S.C.A. 

Aurora Social 

Cáritas da Ilha Terceira 

KAIRÓS - Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária 

Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

Santa Casa da Misericórdia do Divino Espírito Santo da Maia 

Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande                               Fonte: Cresaçor 

11 

https://www.facebook.com/cooperativacresacor/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cooperativacresacor/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arriscapdl/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aurorasocial/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/caritasterceira/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kairosacores/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/santacasamah/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043014202962&__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/scmrg/?__cft__%5b0%5d=AZWHNElBYL5EedVr9HsnstJh_m0PSwN3XBO-qfldDhupdDAXT9bnjb4_0R8RI44m4nTA1AuoS18yAlF-60-TV00ezIHYDxEWe9-UUmV83Pi0WIL1MJduEtp8yaWWsbHkOip_zdK9bt_6jwcRXCZxshpV&__tn__=kK-R
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No âmbito da Pós-Graduação em Economia Social e Solidária do ISCTE o 

Presidente da ARRISCA, Gil Sousa, foi convidado pelos docentes Prof. Rogério 

Roque Amaro e Prof. Bárbara Ferreira para falar sobre o trabalho desenvolvido 

na ARRISCA. Programa Utopias em Ação na Rádio Movimento PT Online.  

13 

Parecer da ARRISCA sobre a anteproposta de lei Nº 1 / XII (PSD, 

CDS-PP, PPM) – “Inclusão das Novas Substâncias Psicoativas no 

Regime Jurídico aplicável ao Tráfico e Consumo de 

Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas”   
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PESSOAS  

CENTRO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

PSICOSSOCIAL - SERVIÇO SOCIAL    

ROMINA TAVARES 

COORDENADORA SERVIÇO SOCIAL  

A Romina tem 34 anos e orgulha-se de nascer e viver na ilha mais 

bonita do mundo: S. Miguel. 

Licenciou-se, em 2008, em Serviço Social pela Universidade dos 

Açores e, nestes 13 anos, tem agarrado a sua missão com orgulho 

e empenho. Ler e viajar são alguns dos seus pequenos prazeres. 

Adora o Verão e a oportunidade de desfrutar do sol e do mar. 

Quem a conhece diz tratar-se de uma pessoa empenhada e 

comprometida. Detesta a injustiça e reconhece o seu mau humor 

matinal, realidades que se esforça por mudar todos os dias. É uma 

pessoa de gostos firmes e amores duradouros. 

Tem dois companheiros, o Yoshi e o Kiko, uma dupla de labradores, 

que têm tanto de traquinas como de amorosos. 

Sabe que nem sempre é possível vencer, mas acredita que com 

força, foco e fé é mais fácil chegar perto. 
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PESSOAS  

CENTRO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

PSICOSSOCIAL - SERVIÇO SOCIAL    

LÚCIA RODRIGUES     

ASSISTENTE SOCIAL  

MARTA MOTA 

ASSISTENTE SOCIAL 

Lúcia Rodrigues é natural da freguesia de porto formoso. Tem 42 

anos e é mãe de um filho Super especial Vicente. Na adolescência 

sonhava ser professora de inglês. Todavia, a vontade de estar com 

e ajudar o outro prevaleceu e em 2004 licenciou-se em serviço 

social pela universidade dos Açores. Esteve na génese da criação 

da ARRISCA e há 14 anos que todos os dias batalha por ser melhor 

pessoa e melhor profissional junto dos que se encontram em 

situação frágil. O seu pai José teve grande influência na escolha do 

seu clube do coração SLB o glorioso. Adora mar, sol, praia, viajar e 

estar com os amigos. A vida tem lhe dado grandes provações que 

têm sido ultrapassadas graças ao maravilhoso ser (seu filho) que tem 

sido a sua grande força para vencer todas as batalhas. Seu lema 

de vida tem sido viver um dia de cada vez, com saúde, amor e paz. 

Marta nasceu nos Açores – Ilha de São Miguel, onde vive, com a 

convicção de ser o melhor cantinho do Mundo, pelas duas cores, 

que em qualquer ponto da ilha se cruzam no seu horizonte – azul, 

do mar, e, verde, dos montes. É Assistente Social de formação e 

iniciou trabalho na ARRISCA em 2008. Ao longo dos anos, e, muitos 

anos, a ARRISCA, quase como uma segunda casa, e os colegas, 

quase como uma segunda família, a viram crescer. Faz teatro como 

hobbie, sendo este, um Planeta, um Universo, uma Galáxia, gigante, 

que quer explorar. Gosta de pessoas e de estar com pessoas. 

Preocupa-se seriamente com a casa de todos nós – A TERRA – que 

deverá ser respeitada e cuidada por todos! Aliás, julga ser a sua 

premissa: todos os grãos de areia fazem a diferença num areal! 
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PESSOAS 

CENTRO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

PSICOSSOCIAL - SERVIÇO SOCIAL    

RUI GONÇALVES 

ASSISTENTE SOCIAL 

INÊS SILVA 

ASSISTENTE SOCIAL 

Inês Filipa Soares da Silva, 33 anos, nascida e criada em Portugal 

Continental mas açoreana de coração, desde 2009. Veio para os 

Açores para constituir família e encontrar emprego na área de 

formação. Licenciada em Serviço Social pelo instituto politécnico 

de Viseu - Lamego. Colaboradora da ARRISCA desde 2010, é nesta 

instituição que aprendeu a diferença entre o que é ser 

assistencialista e a promoção de capacidades e competências. 

Empenhada, presente e organizada, acredita nos benefícios da 

criação da relação como um meio para atingir um fim. Esta 

relação e a evolução na capacitação dos utentes são a sua 

principal recompensa e fonte de realização e de satisfação. Desde 

dezembro de 2020 que descobriu um novo amor, o que sente pelo 

seu filho. Apaixonada por atividades na natureza e por desporto. 

Não dispensa uma boa refeição e muito menos uma sobremesa! 

Rui Gonçalves, 33 anos, natural de Rabo de Peixe. Licenciado em 

Serviço Social pelo Instituto Politécnico de Viseu. Em 2010 

começou a promover saúde na ARRISCA como assistente social. 

Contribui também para o bem-estar da sua equipa através do 

seu bom humor, atitude indispensável na sua intervenção com o 

público alvo. Mas o rigor e a seriedade também o definem como 

profissional. Amante de caça e de pesca, bem como de 

atividades na natureza. Requisitado pelos seus cozinhados pela 

família e amigos. 
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SOCIÓLOGA  

SERVIÇO INSERÇÃO SÓCIO-LABORAL  

 

PESSOAS 

A Sara Santos viveu até aos 27 anos no “coração” de Lisboa, entre o 

Castelo de São Jorge e Alfama – brincadeiras no Castelo e sardinha 

assada em Alfama são algumas das suas melhores memórias. Veio 

para os Açores em 1999 com o Wellington e iniciaram mais um 

capítulo das suas vidas. Até agora tem valido a pena! Licenciou-se 

em Sociologia e concluiu o Mestrado em Ciências Económicas e 

Empresariais - área de especialização em Gestão de Recursos 

Humanos. Trabalha na ARRISCA desde a sua fundação. A sua área de 

intervenção é a Inserção Sócio-Laboral.  Tem 3 gatinhas: a Nina, a Mini 

e a Tita. No inverno adora estar em casa e no verão ir à praia e 

conviver com os amigos. Das suas características pessoais, destaca a 

simpatia, a empatia e a responsabilidade. Nesta caminhada tem 

aprendido que “Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder 

o entusiasmo” Winston Churchill.   

SARA SANTOS  
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BRUNA LEITE  
Bruna Leite, 37 anos, cresceu num recanto da ilha de São Miguel, 

numa janela virada para o mar! Ali, entre anzóis, canas e redes de 

pesca, escutou as mais encantadoras e horripilantes histórias vividas 

pelo Lobo do Mar, seu pai, como assim é conhecido. Nasceu numa 

família guerreira e humilde, sendo a mais nova de seis irmãos. 

Amante da liberdade e lutadora nata. Tudo o que alcançou deve-

se ao seu esforço e dedicação. Possui um espírito aventureiro e 

costumam dizer que é uma companhia agradável e cativante, por 

ser sincera e graciosa. Adora um pezinho de dança e o ócio é algo 

que não lhe assiste. Mulher do mar, mas tudo o que lhe dá mais gozo 

é calçar umas botas de cano, e trabalhar a terra, onde tantas vezes 

busca o seu próprio equilíbrio e paz interior. Há 16 anos descobriu a 

mais pura forma de amar, de dar sem receber nada em troca. Ser 

Mãe, uma missão que a tornou uma mulher mais forte. Neste desafio, 

ate já acrescentou algumas palavras ao seu dicionário como skins, 

bugar, só que não!! No amor…descobriu que afinal existe e vive-o 

intensamente! A mais recente aquisição…ora bem…o seu amigo de 

4 patas, o MAX, o mais amuadinho de todos os labradores…mas o 

mais encantador! Por último, mas não menos importante, a vida 

académica: Licenciada em Sociologia pela Universidade dos Açores 

tendo terminado o curso no ano que ingressa na ARRISCA, em 2008. 

Acredita que, na vida, nada acontece por acaso e que o objetivo é 

CHEGAR. Se não for hoje será amanhã! 
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SOCIÓLOGA 

CENTRO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

PSICOSSOCIAL - SERVIÇO SOCIAL    

PESSOAS 
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ECONOMIA SOLIDÁRIA  
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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  
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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 
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  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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