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Através dos financiamentos EEA Grants e Norway Grants, a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega contribu-
em para a redução das disparidades sociais e económicas e para o reforço das relações bilaterais com os 
países beneficiários na Europa. Os três países cooperam estreitamente com a UE através do Acordo sobre 
o Espaço Económico Europeu (EEE). Para o período de 2009-14, os EEA Grants e Norway Grants contribuí-
ram com o valor de € 1790 milhões. A Noruega contribui com cerca de 97% do financiamento total. O 
financiamento está disponível para as ONGs, instituições de pesquisa e académicas, e setores público e 
privado nos 12 novos estados membros da UE, e na Grécia, Portugal e Espanha. Há uma ampla coopera-
ção com entidades estatais de doadores e as atividades podem ser executadas até 2016. As principais 
áreas de apoio são: a proteção do ambiente e as alterações climáticas; a investigação e bolsas de estu-
dos; a sociedade civil; a saúde e as crianças; a igualdade de género; a justiça e o património cultural.  

Provavelmente tem uma doença 

chamada esofagite de refluxo,   

devido ao ácido do estômago    

voltar para o esófago. Deve    

aconselhar-se com o seu médico, 

mas há certos conselhos que pode-

rá seguir para aliviar os sintomas. 

 Evite refeições pesadas, ricas 

em gordura 
 

 Evite comer  antes de dormir 
 

 

 Evite bebidas  

  alcoólicas 

 

 

 Reduza a ingestão de alimentos 

ácidos 
 

 
 

 Evite alimentos  

  com cafeína e  

    refrigerantes 

 

 Evite vestuário apertado 

 Evite deitar-se após a refeição 

 Azia 

 Dor 

 Aperto na garganta 

 Vómitos 

 Náuseas  

 Tosse 

 Faça uma  

alimentação  

equilibrada  

e completa  

 

. Coma alimentos ricos em fibra: 

 Hortícolas 

 Fruta 

 Cereais  

    integrais 
 

 Perca peso se 
for obeso  

 

 Evite atividade física vigorosa 

logo após a refeição 

 Durma com o  

  tronco elevado 
 

 Evite fumar 

A causa mais frequente é a hérnia 

do hiato, que impede o estôma-

go de fechar. 


