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Tecnologias

TECNOLOGIAS são
fulcrais para o
crescimento dos Açores
A ideia foi reafirmada, ontem,
em Angra do Heroísmo, por
Carlos César.
O Presidente do Governo Regional dos Açores reafirmou, ontem à tarde,
em Angra do Heroísmo, a aposta na Ciência e Tecnologia, por serem
"pilares para o crescimento económico, para o aumento da
competitividade e para a melhoria do bem-estar social".
Carlos César, que falava na cerimónia de lançamento da primeira pedra do
Observatório do Ambiente dos Açores (OAA), lembrou que essa prioridade
está prevista no Programa do IX Governo Regional e que, posteriormente,
o Governo da República viria a colocar a mesma ênfase neste sector,
"consubstanciando-se, assim, as bases de uma prioridade nacional".
O chefe do Executivo realçou, ainda, a aprovação do Plano Integrado para
a Ciência e Tecnologia, em Junho de 2005, o que garantiu à Região "um
instrumento estratégico" dimensionado para responder aos desafios que
se colocam nesta área.
O Governo Regional afectou, ao longo de 2005, cerca de 6,5 milhões de
euros para incrementar este plano, montante reforçado com a aprovação
de projectos no âmbito do PRODESA e do Programa Operacional para a
Sociedade do Conhecimento, no valor de 6,9 milhões e de 3,5 milhões de
euros, respectivamente.
Carlos César vincou tratar-se “do maior investimento alguma vez
efectuado em Ciência e Tecnologia na Região e revela o entendimento que
o Governo Regional tem relativamente ao significado de tais áreas de
intervenção no quadro de referências do desenvolvimento dos Açores".
Sobre o acto simbólico de lançamento da primeira pedra do Observatório
do Ambiente dos Açores, o chefe do Executivo disse ser "mais um
importante passo nesse contexto, privilegiando-se, desta vez, o
aparecimento de um Centro de Divulgação Científica e Tecnológica num
espaço nobre da cidade de Angra do Heroísmo".
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