VOTO DE CONGRATULAÇÃO

Às Fajãs de São Jorge – Menção honrosa no Prémio Nacional da Paisagem de
2020

As Fajãs de São Jorge foram distinguidas com uma menção honrosa no Prémio
Nacional da Paisagem de 2020, no contexto da 3.ª Conferência Nacional de Arquitetura
e Paisagem, que se realizou no dia 3 de dezembro de 2020.
A candidatura foi promovida pelo Governo dos Açores, através da Direção Regional do
Ambiente, tendo sido uma das quatro premiadas entre 25 candidaturas, 17 da iniciativa
de câmaras municipais, 3 provenientes de associações de Municípios, 4 de associações
sem fins lucrativos e 1 da Região Autónoma dos Açores. A sua apreciação foi feita por
um júri composto por 14 entidades, incluindo as Regiões Autónomas da Madeira e
Açores e presidido por um perito nacional de reconhecido mérito na área da paisagem.
O projeto em questão, que é uma iniciativa do Ministério do Ambiente, foi criado, em
2012, é bianual, e visa a divulgação das boas práticas territoriais que promovam a
qualidade da paisagem e aumentem a consciência cívica sobre o valor cultural da
mesma.
O galardão rege-se por critérios que destacam o desenvolvimento sustentável, a coesão
territorial, a valorização do território através da paisagem e da sua gestão e a forma
como as ações são geradoras de identidade e de qualidade de vida.
As Fajãs de São Jorge são um palco privilegiado da implementação das políticas de
ordenamento do território, de paisagem e de conservação da natureza, assim como para
a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, a salvaguarda dos valores naturais, paisagísticos e culturais nas fajãs
foram essenciais para que os Açores fossem distinguidos pela qualidade dos seus
recursos e pelas políticas públicas levadas a cabo.
Recorde-se que as Fajãs de São Jorge integram, desde 2016, a lista restrita das
Reservas Mundiais da Biosfera da UNESCO.
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Por tudo isto, e nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, O Grupo Parlamentar
do Partido Socialista dos Açores propõe a esta Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores que aprove este voto de congratulação às Fajãs de São Jorge –
Pela Menção honrosa no Prémio Nacional da Paisagem de 2020.
Deve ser dado conhecimento do mesmo às Assembleias Municipais de Velas e Calheta,
Câmaras Municipais de Velas e Calheta, Juntas de Freguesia da Ilha de São Jorge, à
Associação de Turismo dos Açores, à Direção Regional do Ambiente e à Direção Geral
do Território, entidade organizadora do Prémio Nacional da Paisagem.

Horta, 23 de fevereiro de 2021.

Os deputados,
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