Deputados do PS/Açores reúnem em Jornadas Parlamentares
dedicadas à Sustentabilidade Ambiental

O Grupo Parlamentar do PS/Açores realiza as suas próximas Jornadas
dedicadas à Sustentabilidade Ambiental, entre os dias 18 e 20 de março, em
São Miguel: “A Sustentabilidade Ambiental é muito mais do que apenas uma
questão de nicho ou de preservação da natureza. É um assunto de uma
enorme importância para o futuro dos Açores, é uma matéria diretamente
ligada à identidade da nossa Região, à criação de emprego, que atravessa
vários setores de atividade, nomeadamente a agricultura, pescas, turismo e
transportes, e tem merecido muita atenção por parte do Partido Socialista”,
afirmou Francisco César.
“Para além de um pacote de medidas que o nosso Grupo Parlamentar
apresentou à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores os
nossos objetivos são, com estas jornadas, destacar o que está a ser feito – e
bem feito - na nossa terra, quer pelas entidades públicas, quer pela iniciativa
privada, mas também, de contribuir de uma forma ambiciosa para que os
Açores se assumam como uma Região líder, quer nas práticas ambientais
propriamente ditas, quer, por via disso, na geração de economias e empregos
bem remunerados em setores de ponta que beneficiem sobretudo os jovens
Açorianos”, acrescentou o Presidente do Grupo Parlamentar do PS/A.
Francisco César defende que “há mudanças que se impõem realizar na nossa
sociedade, mudanças comportamentais, que dependem de cada um de nós
enquanto cidadão, mas também mudanças coletivas de vários atores que
podem – e têm a obrigação – de contribuir para uns Açores ambientalmente
sustentáveis. Sabemos que nem sempre é fácil alterar comportamentos, mas
estamos aqui para isso, para criar as condições para que todos possam dar o
seu contributo”.

As jornadas parlamentares que arrancam na segunda-feira às 14 horas tem
agendadas reuniões com diversas entidades, como por exemplo a Associação
da hotelaria, restauração e similares de Portugal (AHRESP), a Operações
Municipais do Ambiente EIM SA (MUSAMI) e a Entidade Reguladora dos
Serviços de Águas e Resíduos dos Açores (ERSARA), entre outras. Entre as
visitas que os deputados vão realizar, inclui-se a Quinta do Bom Despacho; a
Central Geotérmica do Pico Vermelho e o Centro de Monitorização e
Investigação das Furnas (CMIF).
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