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VOTO DE CONGRATULAÇÃO  

AÇORES GALARDOADOS PELA FUNDAÇÃO “GREEN DESTINATIONS” NA 

CATEGORIA “BEST OF NATURE” 

 

No passado mês de março, os Açores foram distinguidos pela Fundação 

Green Destinations como Melhor Destino de Natureza, na gala dos prémios 

de Destinos Sustentáveis.   

A Green Destinations é uma Fundação sem fins lucrativos, que exerce a sua 

ação ao nível do desenvolvimento e reconhecimento sustentável de 

destinos turísticos, que integra um conjunto de parceiros mundiais que 

trabalham em benefício dos Destinos Verdes de cada país, sendo a entidade 

responsável pela atribuição dos Prémios de Destino Sustentável.  

Na atribuição destes Prémios, o Fundação tem em conta determinados 

critérios, a saber:  

- Destino Genuíno, em que há apoio e valorização dos valores culturais e 

tradicionais;  

- Destino Responsável e Respeitador, onde é evitada a exploração dos 

profissionais do Turismo, em que o turismo excessivo não é valorizado; 

- Destino Economicamente sustentável, onde se verifica o envolvimento da 

comunidade empresarial local e aumento do emprego na comunidade; 
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- Destino com meio ambiente e ações favoráveis ao clima, com medidas de 

combate às alterações climáticas, às degradação ambiental e poluição, com 

garantias de proteção da saúde pública; 

- Destino de natureza, com proteção de vistas panorâmicas, Paisagens, 

habitats naturais e Vida Selvagem.  

Referir que estes prémios são divididos em sete categorias, sendo que os 

Açores se incluíram na categoria Best of Nature, tendo ficado em primeiro 

lugar na mesma, sendo que as Galápagos e o Bali ocuparam os segundo e 

terceiro lugar respetivamente.   

É justo relembrar o caminho extraordinário que a Região tem feito ao nível 

do incremento da qualidade ambiental e na valorização do seu património 

natural, assim como a adoção de boas práticas em termos de 

sustentabilidade do destino.  

Releva igualmente para este reconhecimento, a recente certificação dos 

Açores como Destino de Turismo Sustentável, bem demonstrativo da 

qualidade ambiental das nossas ilhas e do esforço, trabalho, empenho e 

dedicação a que empresários e Governo têm conferido no sector do 

turismo, com os resultados reconhecidos por todos e que a todos deve 

orgulhar.       

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 
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pela conquista do Primeiro Lugar de Melhor Destino de Natureza 2020, 

atribuído pela Fundação “Green Destinations”.   

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

Indústria dos Açores, à Associação de Municípios da RAA, à delegação da 

ANAFRE na RAA, ao Conselho Económico e Social da RAA, ao Conselho 

Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e ao Governo 

Regional dos Açores. 

 

Horta, Sala das Sessões, 17 junho de 2020. 

Os Deputados, 

 

 

 


