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Pela distinção dos Açores com o certificado de destino turístico sustentável

A Região Autónoma dos Açores recebeu, na passada quinta-feira, o certificado de destino turístico 
sustentável, entregue pelo Global Sustainable Tourism Council, tornando-se, desta forma, na primeira região 
do país e único arquipélago do mundo a conseguir tal feito.

Esta notícia surge numa altura em que as alterações climáticas estão na ordem do dia e preenchem as 
preocupações de todos nós.
Mas esta distinção surge também na semana em que a jovem Greta Thunberg esteve em Portugal para tentar 
ensinar ao povo português o que há muito já se sabe: é preciso alterar hábitos de consumo e de vida da 
sociedade para combater os efeitos nocivos que a revolução industrial teve e continua a ter no planeta Terra.

Esta honra atribuída aos Açores é a prova daquilo que o CHEGA defende: uma preocupação com o clima 
sustentada numa estratégia de economia sustentável que evite o encerramento de fábricas e empresas e, 
consequentemente, o despedimento de milhares de trabalhadores em todo o mundo. Para tal, sublinhe-se, é 
necessário apoiar os empresários e ajudá-los a mudar o paradigma da sua actividade.

É isto que queremos deixar claro: sem uma estratégia de inteligência económica não será possível dar início 
a um processo de transição adequado que salvaguarde, não só a saúde do planeta, como também a 
sobrevivência de todos nós que aqui vivemos, pois sem empregos a longo prazo não é possível viver.

Ao tornar-se na primeira região de Portugal a merecer tão importante distinção, o arquipélago dos Açores 
mostra ao mundo, e em particular aos deputados portugueses que não perderam a oportunidade de lisonjear 
de forma servil a jovem Greta – que deveria estar a frequentar as aulas para completar a sua formação – que 
com trabalho e uma estratégia pensada e financeiramente inteligente é possível alterar o paradigma das 
alterações climáticas.

Esta distinção mostra-nos também que é possível continuar a promover o turismo, um dos pilares da 
economia nacional, sem colocar em causa aquele que é o valor da cultura local e as nossas tradições.

A Assembleia da República vem assim, com grande satisfação política, congratular o esforço promovido e 
desenvolvido pelo Governo Regional dos Açores em tornar esta região do país num exemplo a seguir, não só 
em Portugal, como no mundo inteiro.
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