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Investigação em climatologia deve ter projecção
internacional
Regional
07/06/2007 09:06:9

O Reitor da Universidade açoriana revelou que estão em criação duas empresas
na área da biotecnologia, em Angra do Heroísmo e em Ponta Delgada.
A secretária do Ambiente e do Mar defendeu ontem "uma projecção adequada"
que permita um melhor aproveitamento nacional e internacional das
investigações em climatologia efectuadas pela Universidade dos Açores.
"A investigação sobre climatologia que está a ser efectuada pelos
investigadores do Departamento de Ciências Agrárias, no âmbito do CLIMAAT
(Clima e Meteorologia dos Arquipélagos Atlânticos), merece projecção
internacional", afirmou Ana Paula Marques. A governante açoriana preconizou,
ainda, "uma maior agressividade em termos de marketing para garantir que a
investigação, considerada excelente em muitos núcleos internacionais, possa
ter o reconhecimento que lhe é devido".
A secretária do Ambiente, que visitou em Angra do Heroísmo o pólo
universitário de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores, admitiu que o
"Governo precisa, em particular na área ambiental, dos resultados da
investigação universitária produzida na região".
Como exemplo deu a área da biotecnologia em que "será necessário produzir
milhares de árvores para o sector da reflorestação, bem como das
investigações que ajudem a resolver o problema da eutrofização das
lagoas" (excesso de nutrientes nas águas).
Ao sublinhar a posição geográfica do arquipélago, que lhe confere um
importância acrescida nas investigações oceanográficas e do Ambiente, Ana
Paula Marques apontou a criação de "uma rota das ilhas na investigação" como
um meio de promover o arquipélago.
Para a secretária regional do Ambiente e do Mar, outro dos caminhos a
prosseguir é "o incentivo aos jovens licenciados para a criação de empresas na
área da biotecnologia numa estreita parceria com a universidade".
Entre a secretaria Regional do Ambiente e do Mar e a Universidade dos Açores
estão estabelecidos protocolos destinados à investigação no valor de 3,5
milhões de euros.
O reitor da Universidade dos Açores, Avelino Meneses, disse ter a expectativa
que, na sequência desta visita, "o relacionamento entre as duas entidades
possa vir a ser aprofundado e alargada a cooperação".
Avelino Meneses garantiu que um dos objectivos da universidade "é o de
transpor para a sociedade todo o saber das investigações" da academia
açoriana para que o "mercado possa tirar o melhor partido dos novos
conhecimentos".
Nesse sentido, confirmou que estão em criação duas empresas na área da
biotecnologia, em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, sobre as quais só será
possível dar pormenores "depois de resolvidos todos os processos burocráticos e
jurídicos".
A secretária regional do Ambiente e do Mar anunciou também, esta semana, na
Gruta do Natal, na Terceira, que o Governo vai investir num conjunto de
iniciativas no domínio vulcano-espeleológico, essencialmente nesta ilha, que é
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a que tem maior número de cavidades, mas também noutras, nomeadamente
no Grupo Central.
Ana Paula Marques falava aos jornalistas depois de ter participado numa
iniciativa da Sociedede Espeleológica "Os Montanheiros", que constou de um
passeio em zona de "mistério", originada numa das mais recentes erupções da
ilha, seguido de escalada, programa que foi prejudicado pelo mau tempo.
A actividade terminou com uma peça de teatro de fantoches construídos com
lixo, abordando a temática da reciclagem, na sala de recepção da Gruta do
Natal, numa iniciativa da Ecoteca da Ilha Terceira.
Ana Paula Marques anunciou, também, que as obras da sede da Ecoteca têm
início ainda este Verão, uma vez que esta entidade existe no plano jurídico e
está já a trabalhar, mas ainda sem espaço próprio.
No caso das parcerias com "Os Montanheiros", a secretária regional anunciou
que está a ser estudada a instalação de um museu vulcano-espeleológico de
raiz, onde possa ser exposto um vasto conjunto da rochas areias e poeiras
vulcânicas que é propriedade daquela entidade de Utilidade Pública, a par de
outros fundos e de outras iniciativas. A palavra do leitor
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