
 
 

Declaração de Apoio do Atlântico Norte a  
Encontro sobre Energias Renováveis nos Açores 

 
Nós, membros do Congresso dos Estados Unidos da América, da Câmara dos Comuns do Canadá e do 
Parlamento Europeu, nascidos, descendentes ou directamente representando os Açores, partilhando os 
valores de sociedades livres e democráticas, acreditamos que este é o momento de reforçar as ligações da 
comunidade do Atlântico Norte, acreditamos que a cooperação no domínio das energias renováveis deverá 
ser a base concreta deste movimento e que os Açores são o local de encontro mais evidente para prosseguir 
este objectivo. 
O início deste século representou o fim de uma era, contendo um novo começo, com novos mas não menos 
prementes desafios, nomeadamente questões de segurança, tanto nacional como internacional, e o tema do 
desenvolvimento sustentável. A nossa total dependência de um modelo baseado em energia fóssil não é 
compatível com os nossos tempos, e as energias renováveis devem estar no centro dos nossos interesses. 
Há 60 anos atrás os fundadores das Instituições Europeias - que estiveram também na vanguarda das 
relações transatlânticas - inauguraram uma metodologia de cooperação baseada em pequenos passos 
concretos que conduziu a resultados positivos e duradouros. Entendemos que, nos dias de hoje, a mesma 
metodologia poderá conduzir a resultados semelhantes na região do Atlântico Norte. 
Os Açores localizam-se geográfica, cultural e politicamente no centro do Atlântico Norte. Sendo uma região 
autónoma de Portugal, uma região ultraperiférica na União Europeia e tendo ligações demográficas, políticas 
e culturais fortes com os Estados Unidos e com o Canadá, o convite dos Açores para uma Conferência 
Transatlântica sobre Energias Renováveis, a ter lugar na ilha Terceira, é uma oportunidade a que os nossos 
países e instituições não podem falhar. 
Os Açores estão a utilizar extensamente energias renováveis, investem na investigação neste domínio e 
possuem potencial para o de aumento desta utilização, existindo mesmo planos para atingir a satisfação total 
das suas necessidades energéticas através das energias renováveis. 
 
          

Dennis CARDOZA 
Membro do Congresso dos EUA 

  
Paulo CASACA  
Deputado ao Parlamento Europeu 

 
Jim COSTA  
Membro do Congresso dos EUA 

 
Duarte FREITAS 
Deputado ao Parlamento Europeu 

 
Devin NUNES  
Membro do Congresso dos EUA 

 
Richard POMBO  
Membro do Congresso dos EUA 

 
Mário SILVA 
Membro da Câmara dos Comuns do Canadá 


