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VOTO DE CONGRATULAÇÃO  

Açores distinguidos como um dos vinte sítios mais seguros para viajar 

durante a Pandemia COVID-19 

No início do mês de junho, a organização European Best Destination 

atribuiu aos Açores a distinção "Coronavirus Safest Destination", incluindo 

a Região na lista dos 20 destinos mais seguros da Europa para viajar durante 

a Pandemia COVID-19.  

A inclusão nesta lista está relacionada com a implementação de medidas de 

segurança sanitária, incluindo a higienização em acomodações, 

restaurantes, estabelecimentos comerciais e atividades económicas 

associadas, assim como ao reduzido número de casos COVID-19 e à 

segurança reconhecida ao nível dos serviços prestados.  

Também é critério de inclusão, locais onde é possível manter, com 

facilidade, o distanciamento social, o acesso a cuidados de saúde, 

valorizando a existência de um número maior de leitos hospitalares, por 

habitante, do que na maioria dos países europeus.   

É justo dizer que, a inclusão dos Açores nesta lista, reconhece o trabalho, a 

persistência, a insistência, o nunca desistir, a capacidade de adaptação e de 

resiliência de todos os intervenientes na pandemia COVID-19 que ainda 

estamos a passar. 

Reconhece o esforço de todas as famílias que respeitaram as indicações da 

Autoridade Regional de Saúde, de todas as empresas regionais que 
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mantiveram a atividade comercial aberta e disponível para o abastecimento 

de bens essenciais à população, mantendo as regras e orientações das 

autoridades para manter os seus estabelecimentos seguros em termos 

sanitários. 

O reconhecimento de todos os empresários que tiveram de fechar 

temporariamente para respeitarem as contingências devidos aos diferentes 

estados de proteção civil aplicados pelas Autoridades Regionais e 

Nacionais, com as implicações económicas daí advindas e que encerraram 

para proteção de todos nós. 

De todos os profissionais de saúde que se dedicaram de um modo pleno ao 

acudir a todos os que necessitaram de cuidados de saúde, quer devido à 

COVID-19 como às outras patologias dos utentes do Serviço Regional de 

Saúde. 

A todos os que, no Governo Regional, se dedicaram de um modo 

empenhado na criação de medidas para a fazer face aos desafios diários 

que nos deparamos, por forma a que a proteção dos Açorianos fosse 

conseguida e o combate à Pandemia COVID-19, efetiva.  

A inclusão dos Açores na Lista dos 20 sítios mais seguros para viajar durante 

a COVID-19, para além de reconhecer o esforço de todos os Açorianos e que 

levou a que os Açores tenham atingido, à data, os zero casos ativos de 

COVID-19, também nos confere responsabilidade na manutenção desse 

estatuto continuando a implementar determinadas medidas de controlo 

que nos permitam detetar a todo o momento e em qualquer situação, casos 
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de infeção por COVID-19, mantendo todas as regras de distanciamento 

social e higienização dos espaços.   

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, ao 

abrigo das disposições regimentais, propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores a aprovação de um Voto de Congratulação 

pela inclusão dos Açores na lista dos 20 sítios mais seguros para viajar 

durante a Pandemia COVID-19.  

Que do presente voto seja dado conhecimento à Câmara de Comércio e 

Indústria dos Açores e ao Governo dos Açores.  

 

Horta, Sala das Sessões, 17 junho de 2020. 

Os Deputados, 

 

 

 


