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Nota de Imprensa 

 

Presidente da Assembleia apela a concertação para implementação  

de políticas demográficas que fixem população nos Açores 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís 

Garcia, apelou ontem à ação coordenada e articulada de todos os agentes e promotores do 

desenvolvimento da Região para a implementação de políticas demográficas que “contribuam 

para a fixação de pessoas, com especial atenção aos jovens e aos mais qualificados”, em todas 

as ilhas do arquipélago. 

Discursando na abertura da Conferência “45 Anos de Autonomia: O desafio da Demografia e 

da Fixação de População”, que decorreu ontem ao final da tarde, no Auditório Municipal de 

Velas, o Presidente Luís Garcia sublinhou que o despovoamento da maioria das ilhas “é um 

problema de todos nós, que afeta o equilíbrio e a coesão de toda a Região”, tendo na ocasião, 

lançado o desafio para que se encontrem soluções mitigadoras desta problemática. 

O evento contou com a intervenção do Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, 

Gualter Furtado e com as apresentações “Dinâmica populacional das ilhas dos Açores no século 

XXI”, proferida pela Professora Catedrática Gilberta Rocha, e “Qualificações e Emprego: os 

Açores no Contexto Nacional e Europeu”, pelo Professor Catedrático Cabral Vieira, ambos 

investigadores da Universidade dos Açores, inaugurando assim o Ciclo de Conferências “45 

anos da Autonomia – Os desafios da Autonomia”, que deverão suceder-se ao longo dos 

próximos meses, no âmbito do Programa das Comemorações dos 45 Anos da Autonomia 

Regional, que se completam este ano. 

No dia de hoje, o Presidente Luís Garcia prosseguirá o seu programa de visita à ilha de São 

Jorge, passando a manhã no Concelho da Calheta, onde terá uma Audiência de Apresentação 
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de Cumprimentos com o Presidente da Câmara Municipal da Calheta e visitará o Museu 

Francisco Lacerda. Da parte da tarde, visitará ainda a Escola Profissional das Velas, que este 

ano completa 25 anos de existência. 

 

São Jorge, 23 de julho de 2021 
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