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Sra. Presidente 

Sras. e Srs. deputados 

Sr. Presidente do Governo 

Sra. e Srs. Membros do Governo 

A definição das políticas e opções em matéria de ambiente, 

e gestão dos nossos recursos, são verdadeiramente 

estratégicas para determinar que região queremos ser no 

futuro, e para a nossa capacidade de valorizar e promover o 

nosso património e colocá-lo ao serviço dos açorianos, e ao 

serviço de toda a humanidade. 

Um dos grandes desafios passa pela preservação e 

valorização do nosso património natural. Neste âmbito é 

fundamental prosseguir o combate às espécies de flora 

invasora que nalgumas ilhas ameaçam de forma 

preocupante os nossos ecossistemas nativos, colocando em 

risco muitos dos seus serviços fundamentais. A preservação 

do nosso património natural é um desígnio que todos 

temos de perseguir. Temos de o conseguir pela importância 

que a biodiversidade desempenha no equilíbrio dos 

ecossistemas, no equilíbrio hídrico e na manutenção da 

paisagem das nossas ilhas, e pelo valor que os nossos 

ecossistemas representam para a humanidade enquanto 

santuários de cerca de 500 espécies endémicas únicas que 

caracterizam os nossos ecossistemas terrestres e marinhos. 
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A correta gestão e valorização dos nossos recursos hídricos 

é outro desígnio que teremos de prosseguir, nomeadamente 

os trabalhos de recuperação e proteção das nascentes e 

massas de água da região, bem como assegurar a limpeza e 

desobstrução das linhas e cursos de água, como medida 

essencial para garantir a segurança das nossas populações. 

Mais do que um recurso inestimável de que dispomos, as 

nossas ribeiras e lagoas são elementos determinantes da 

caracterização da nossa paisagem, e uma imagem de marca 

do que melhor temos a oferecer a quem nos visita.  

Outra área absolutamente central é a Gestão dos Resíduos 

nos Açores. Após o início da construção da rede dos 

Centros de Processamento de Resíduos dos Açores, será 

necessário prosseguir para a construção das centrais de 

valorização de resíduos nas ilhas de S. Miguel e Terceira. 

Desta forma será possível terminar com a deposição de 

resíduos nas nossas ilhas e proceder à sua expedição e 

valorização.  

As políticas relativas ao ambiente e à sustentabilidade dos 

nossos recursos são estratégicas para o nosso futuro e os 

seus efeitos e impactos são transversais a muitos outros 

sectores de atividade. Neste sentido temos de tirar partido 

do facto da produção da nossa atividade económica, 

nomeadamente os produtos resultantes da agricultura, da 

pesca e do turismo serem obtidos numa região 

ambientalmente sustentável, a partir de práticas 
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tradicionais que respeitam o bem-estar animal e a utilização 

sustentável dos recursos. 

A Marca AÇORES, que está a ser desenvolvida pelo 

Governo Regional como forma de promoção da produção 

resultante da nossa atividade económica, terá no nosso 

património ambiental um aliado, e deverá estar associada a 

uma região ambientalmente sustentável onde são obtidos 

produtos naturais e saudáveis obtidos de forma amiga do 

ambiente. 

Sra. Presidente  

Sras. e Srs. deputados 

Sr. Presidente do Governo 

Sra. e Srs. Membros do Governo 

Os Governos dos Açores do Partido Socialista têm um 

património inquestionável em matéria de políticas de 

ambiente, tendo a região dados passos gigantescos nesta 

área nos últimos anos.  

Apesar da difícil situação que atravessamos, motivada por 

uma conjuntura nacional e internacional adversa, com 

efeitos inevitáveis sobre a nossa Região, o Governo 

Regional soube dar as respostas necessárias e 

indispensáveis. Este facto atesta bem a inteligência, a 

capacidade e a visão de, não só, atender às prioridades do 

momento, mas sobretudo de planear a médio e longo prazo, 
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de modo a preservar e valorizar o nosso património e a 

transformá-lo num ativo estratégico para a nossa Região. 

Podemos concluir que nem a crise internacional nem os 

fortes constrangimentos que Portugal atravessa desviam o 

Governo e o Partido socialista do arrojado propósito de 

fazer dos Açores uma região de referência em termos 

ambientais, no cumprimento do compromisso firmado com 

os açorianos e ratificado pelo Povo açoriano no passado 

mês de Outubro. 

Disse. 

Horta, sala das sessões, 21 de Março 

O Deputado Regional: Luís Maciel 


