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Nota de Imprensa 

 

Presidente Luís Garcia defende na CALRE urgência de avançar  

com políticas europeias que mitiguem efeitos das alterações climáticas 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, defendeu esta manhã, junto 

dos seus homólogos europeus da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais 

Europeias (CALRE), a urgência de se avançar com “políticas públicas europeias que mitiguem 

os efeitos das alterações climáticas”. 

Lembrando a tragédia que sexta-feira se abateu sobre os Açores, na sequência do mau tempo 

que assolou a ilha de São Miguel, fazendo duas vítimas e estragos materiais, o Presidente 

apresentou a sua disponibilidade para contribuir para os trabalhos que estão a decorrer sobre 

esta matéria no âmbito do Grupo de Trabalho das Alterações Climáticas e Desenvolvimento 

Sustentável da CALRE, um tema que considerou “muito sensível e muito atual”.  

Durante a sua intervenção na segunda reunião anual do Comité Permanente da CALRE, que 

juntou presidentes de parlamentos regionais de sete países, mais uma vez por videoconferência, 

Luís Garcia destacou “o avanço da vacinação” nos Açores, com número já superiores ao todo 

nacional, manifestando a sua “esperança” de que em breve se retome um pouco de normalidade, 

também nestas reuniões de âmbito europeu. 

O Presidente Luís Garcia sublinhou também “a importância de não deixar que a participação 

na Conferência Sobre o Futuro da Europa fique presa na chamada ’bolha de Bruxelas’”, 

desafiando os seus homólogos europeus a contribuir para a sua divulgação, “incentivando a 

participação dos cidadãos das suas regiões”. 
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Nesse sentido, Luís Garcia comprometeu-se a dar continuidade a esse trabalho de divulgação 

da Conferência Sobre o Futuro da Europa junto da sociedade civil açoriana e das escolas dos 

Açores, incentivando à promoção de “encontros com cidadãos, seja através da plataforma ou 

de forma presencial”, consoante a situação de pandemia em cada um dos seus territórios. 

 

Recorde-se que esta Conferência é uma iniciativa conjunta da Comissão Europeia, do Conselho 

Europeu e do Parlamento Europeu, que visa “permitir a todos os cidadãos partilharem as suas 

ideias e preocupações” sobre o Futuro da Europa, e na qual a Assembleia Legislativa dos Açores 

tem estado envolvida por via da Vice-Presidência da CALRE, mandato que o Presidente Luís 

Garcia exerce até final de 2021.  

 

A Comissão Permanente da CALRE reúne de forma trimestral, juntando os presidentes das 

Assembleias Regionais de Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, Áustria, Reino Unido (que se 

mantém na CALRE apesar do Brexit), Portugal (Açores e Madeira) e Finlândia, com vista a 

reforçar a cooperação entre os parlamentos regionais europeus na defesa dos valores 

democráticos e autonómicos das regiões. 

 

 

Horta, 28 de junho de 2021 
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