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Senhores Presidentes, 

 

Ainda não foi hoje que nos reunimos em modo presencial, mas tenho 

esperança de que a próxima reunião possa ser finalmente em modo 

presencial. 

 

Nos Açores, já temos cerca de 50% (47%) da população vacinada com 

uma dose e cerca de 40% (37%) com a vacinação completa. Temos 

conseguido avanços na vacinação e isso dá-nos esperança de podermos 

estar em breve em modo presencial. 

 

Sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, quero em primeiro lugar 

saudar a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia por ter 

conseguido desbloquear um processo que tinha estado parado mais de 

um ano e que agora começa finalmente a entrar em bom andamento. 

 

Lembro a importância de não deixar que a participação na Conferência 

fique presa na chamada “bolha de Bruxelas” e por isso comungo 

também daquela que foi a preocupação expressa na intervenção do 

Presidente Gustavo Matos, para alargar a participação no âmbito da 

COFOE.  
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Pela nossa parte, nós já demos também início a esse trabalho, 

começando por partilhar com todas as assembleias locais e regionais de 

Portugal o lançamento da Rede de Conselheiros Regionais e Locais da 

EU, criada pelo Comité das Regiões no âmbito da COFOE, para dar de 

facto voz ao poder local e regional na Conferência sobre o Futuro da 

Europa e noutros fóruns. 

 

Daremos continuidade a este trabalho divulgando a Conferência sobre 

o Futuro da Europa junto da Sociedade Civil e junto das nossas escolas, 

incentivando para que possam, quer a sociedade civil quer as nossas 

escolas, promover encontros com cidadãos, seja através da plataforma 

ou de forma presencial, consoante a situação de pandemia em cada um 

dos nossos territórios. 

 

Deixo-vos este apelo aos Presidentes, para que nos ajudem também na 

partilha desta importante iniciativa e que façamos todos este trabalho 

de divulgação e incentivo da participação dos nossos concidadãos na 

Conferência sobre o Futuro da Europa. 

 

Uma preocupação de solidariedade para com o tema das Alterações 

Climáticas que foi aqui trazido pelo Presidente da Assembleia de 

Múrcia. Os Açores ainda este fim-de-semana, na passada sexta-feira, 

foram vítimas de chuvas intensas em pleno verão, que vitimaram duas 
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pessoas na ilha de São Miguel. E, portanto, esse é um tema muito 

sensível e muito atual.  

 

Temos todos de dar o nosso contributo e sobretudo ter políticas públicas 

que possam de alguma forma mitigar esses efeitos. Estamos solidários 

e prontos para dar o nosso contributo a essa reflexão.  

 

Finalmente, gostaria de enaltecer e agradecer as atividades dos diversos 

Grupos de Trabalho, porque apesar deste contexto difícil, esse trabalho 

tem sido rico e vasto. Queria aqui, a finalizar esta minha pequena 

intervenção, saudar todos os colegas que tem coordenado esses Grupos 

de Trabalho, pelo trabalho desenvolvido. 

 

Horta, 28 de junho de 2021 


