www.osverdes.pt

Saúde
Natureza
Produção Regional
Verde
iços públicos
v
r
e
s
s
re
o
lh
e
Mais e m
da Natureza
Mais proteção
ade de Vida
Melhor qualid
A pandemia veio relevar várias questões para as quais
Os Verdes e a CDU têm lutado desde sempre:
• a importância que o Serviço Regional de Saúde tem
e a urgente necessidade do seu fortalecimento;
• a importância de produzir alimentos mais perto do
local de consumo, de valorizar os pequenos circuitos de
distribuição e os pequenos agricultores seguindo a máxima
ecologista - Produzir Regional e Consumir Regional - ;
• exigência de uma atenção reforçada para a Conservação
da Natureza e a forma como os equilíbrios da Natureza são
fundamentais para a saúde do Planeta e da Humanidade;
• a urgência no combate e adaptação às Alterações Climáticas;
• a necessidade de a economia dos Açores não depender de um
turismo de massas, mas pelo contrário, apostar num turismo de
qualidade e equilibrado como complemento às restantes atividades;
• a importância de todos participarmos na vida pública e
política do país e dos Açores, em particular, para construir
uma democracia mais saudável e dinâmica.

Os Açores têm uma riqueza
incomparável e excelentes
condições para um
desenvolvimento equilibrado
e ecologicamente sustentável.
Devemos apostar na
autossuficiência e não depender
das monoculturas económicas
do turismo e da exploração bovina.
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Reforçar Os Verdes e a CDU na Região Autónoma dos Açores
é um passo fundamental para essa democratização!
As eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
são mais um momento para o exercício da democracia participativa.
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4 GRANDES
PRIORIDADES VERDES
DA CDU
PARA OS AÇORES
1

Cuidados de Saúde
para Todos
• Financiar adequadamente o serviço
regional público de saúde em
detrimento das ajudas ao setor
privado (como o Hospital privado em
construção na Lagoa, São Miguel);
• Melhorar a rede integrada de
hospitais públicos regionais, com
equipas médicas e profissionais
adequados nas diferentes áreas e
especialidades em articulação com
o Serviço Nacional de Saúde;
• Criar condições de atração de quadros
médicos qualificados, dotando
os serviços de condições para a
evolução das suas competências;
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• Dotar todas as ilhas de serviços médicos
básicos e profissionais de saúde que
assegurem, em permanência, cuidados
primários em todos os centros de
saúde de todos os concelhos;
• Criar as condições que assegurem
deslocações regulares de médicos
especialistas às ilhas sem hospitais;
• Garantir Médico de Família para todos;
• Abrir unidades essenciais nas ilhas
onde não existe obstetrícia, ressonância
magnética, TAC e ecografias;
• Estabelecer um programa de
tempos máximos de espera e de
redução das listas de espera em
cirurgias que não podem esperar,
nomeadamente as próteses motoras.

2
Mobilidade
e Transportes
• Reduzir a dependência do petróleo,
promovendo o transporte público
e a mobilidade elétrica;
• Criar as condições e o incentivo à
utilização da bicicleta em segurança,
com a estruturação de uma rede de
ciclovias e complementada com zonas
mistas de velocidade reduzida;
• Reforçar as ligações aéreas e
marítimas entre as ilhas, fundamental
para a mobilidade dos cidadãos,
promovendo a redução tarifária;
• Dar cumprimento a um programa
de acessibilidade e eliminação de
barreiras arquitetónicas permitindo
um melhor acesso a pessoas
com mobilidade reduzida;
• Melhorar as condições de transporte
aéreo de doentes nomeadamente
quando têm de fazer tratamento
noutras ilhas, colocando por exemplo
suporte para saco de soro ou outros
tratamentos intravenosos.
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4

Mais Natureza
e menos Plásticos
• Recuperar habitats endémicos
em todas as ilhas seja laurissilva,
turfeiras ou litoral marinho;
• Aumentar esforços no controlo das
espécies exóticas e infestantes;
• Travar projetos com elevados impactes
ambientais como o miradouro
da Lagoa do Fogo, a incineradora
de resíduos urbanos ou a ciclovia
da Lagoa em São Miguel;
• Impulsionar uma autêntica política de
resíduos que permita atingir as metas
de redução e reciclagem definidas;
• Reduzir e travar a utilização e
comercialização de plásticos
descartáveis supérfluos;
• Travar a caça a aves autóctones
e sem valor alimentar ou com
populações em risco;
• Desenvolver ações que permitam
melhorar os habitats de
nidificação das aves marinhas;

Mais Produção Local
e Energias Limpas
• Priorizar da Conservação da Natureza
e das áreas protegidas dando especial
atenção às reservas da Biosfera da
UNESCO (ilha do Corvo, Graciosa,
Flores e as Fajãs de São Jorge);
• Travar o turismo de massas apostando
num turismo de qualidade,
enquadrado nas características de cada
ilha, descentralizando a oferta e os
equipamentos para as diferentes ilhas;
• Empenhar um maior esforço em
campanhas para esterilizações
de cães e gatos errantes;
• Travar o financiamento público
de qualquer actividade ou
festas populares que impliquem
maus tratos a animais.
• Proibir a utilização de glifosato
em espaços públicos.
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• Dar um maior apoio à agricultura
e pecuária tradicionais, biológica e
diversificada, com base em estudos
técnicos e nas características dos Açores;
• Apoiar e dinamizar os pequenos
circuitos de distribuição e
os mercados locais;
• Criar um sistema de quotas
mínimas obrigatórias de produtos
açorianos nos supermercados e
hipermercados e nas cantinas escolares
e públicas, com preços justos;
• Apoiar e proteger a pesca e as artes
de pesca tradicionais dos Açores;
• Reforçar os meios e ações de vigilância
marítima para proteção dos recursos
piscícolas assim como na soberania
sobre as nossas águas territoriais;
• Reforço da autossuficiência
energética dos Açores com a aposta
nas energias renováveis endógenas
e reduzindo substancialmente
a utilização do fuelóleo;
• Modernizar os equipamentos
de energias renováveis;
• Dotar a Ilha do Corvo com
eletricidade 100% renovável;
• Promover a poupança e
eficiência energéticas.

