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Nota de Imprensa 

 

Presidente Luís Garcia apela à conjugação  

de esforços para o combate à pobreza na Região 

 

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

Garcia, defendeu ontem, na ilha do Pico, uma “conjugação de esforços em toda a linha da 

sociedade” para combater a pobreza na Região, através de “uma ação coordenada e articulada 

de todos os agentes e promotores do desenvolvimento”. 

Discursando na abertura da Conferência “45 Anos de Autonomia – O desafio do Combate à 

Pobreza”, que decorreu no final da tarde de ontem, no Auditório Municipal da Madalena, o 

Presidente Luís Garcia, considerou que só assim será possível encontrar “soluções adequadas e 

políticas adaptadas”, com vista à resolução e mitigação deste flagelo, que já antes havia 

considerado ser “o verdadeiro calcanhar de Aquiles do nosso desenvolvimento”. 

Além da sinergia de esforços entre os vários poderes e a sociedade civil, o Presidente da 

ALRAA apontou ainda a educação e a requalificação como bases fundamentais para um 

desenvolvimento económico criador de riqueza e de emprego sustentável, “capaz de os acolher 

e de lhes dar as respostas adequadas, aproveitando de forma mais eficaz os fundos 

comunitários”. 

“A Autonomia dos Açores tem de saber encontrar respostas capazes de reconverter todo este 

capital humano, tão necessário a tantas atividades, em que todos reclamam falta de mão-de-

obra”, afirmou o Presidente Luís Garcia, sublinhando que “o sucesso deste combate depende 

de todos - poderes regionais, poder local, empresários, instituições sociais e cidadãos”. 
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Além da intervenção do Presidente da Assembleia, a Conferência contou ainda com dois 

oradores especialistas na área da pobreza e políticas sociais. O Professor Doutor Fernando 

Diogo, reputado investigador da Universidade dos Açores na área das políticas sociais e 

dinâmicas regionais, fez uma comunicação sobre “A pobreza como desafio ao desenvolvimento 

dos Açores”, enquanto a Professora Doutora Fernanda Rodrigues, docente da Universidade do 

Porto, apresentou a comunicação “Combater a pobreza: campos e instrumentos de ação”.  

De registar que a Professora Doutora Fernanda Rodrigues foi a primeira oradora de fora da 

região a ser convidada para este Ciclo de Conferências, em face da sua experiência nesta 

matéria, tendo a dupla experiência de ter sido Consultora da UNICEF e da Comissão Europeia 

para programas sociais, mas também autarca com experiência no terreno, enquanto vereadora 

que foi na Câmara Municipal do Porto. 

Depois da Conferência de ontem, inserida no âmbito das Comemorações dos 45 Anos da 

Autonomia Regional, o Presidente da Assembleia Legislativa prossegue hoje o seu programa 

de visita à ilha do Pico, com a manhã reservada ao concelho das Lajes, onde apresentou 

cumprimentos à nova Presidente da Câmara Municipal, Ana Brum.  

Do programa constava ainda uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de 

Saúde da Ilha do Pico, encerrando o seu itinerário com uma ida à Cooperativa Vitivinícola da 

Ilha do Pico – Picowines. 

 

Madalena, 28 de outubro de 2021 
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