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Nota de Imprensa 

 

Planeamento estratégico é “condição essencial para o sucesso”  

das políticas públicas, defende Presidente Luís Garcia 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, 

defendeu hoje, na cidade da Horta, “a importância do planeamento estratégico na condução das 

políticas públicas”, considerando-o “condição essencial para o sucesso”. 

 

“É fundamental sabermos onde estamos e para onde queremos ir”, afirmou o Presidente da 

Assembleia Legislativa na sessão de abertura da apresentação pública dos Planos Estratégicos 

para os sectores da Floricultura, Horticultura, Vitivinicultura, Carne e Leite, que teve lugar esta 

manhã no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça.  

 

Considerando que, por vezes, os “insucessos não se devem à falta de recursos financeiros, mas, 

entre outros fatores, à ausência da definição de um planeamento estratégico”, o Presidente Luís 

Garcia aproveitou para felicitar a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

pelo desenvolvimento e apresentação de planos estratégicos para estas fileiras. 

 

Numa sessão que contou com a presença do Secretário Regional da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural e dos Coordenadores de cada Plano Estratégico, o Presidente Luís 

Garcia defendeu que estes Planos devem agora de servir como “uma espécie de bússola 

orientadora” para o sector da Agricultura, permitindo que as decisões possam avançar de modo 

mais articulado. 

 

Lembrando que os desafios da Agricultura nos Açores são “enormes e de diversa índole”, com 

destaque para as alterações climáticas e o despovoamento dos territórios, bem como para a 
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necessidade de soberania alimentar e aumento da independência energética, na sequência da 

guerra na Ucrânia, o Presidente Luís Garcia garantiu estar confiante “que a agricultura e os 

nossos agricultores continuarão a ser agentes decisivos para o nosso desenvolvimento futuro”.  

 

Horta, 02 de maio de 2022 
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