
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Básica 2, 3 e Secundária da Graciosa 

Circulo: Açores 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas) 

 

Nós defendemos a medida 1 porque acreditamos que os açorianos não devem pagar uma 

taxa de combustível de 60€ agora que cada barril de petróleo custa aproximadamente 47€ já 

que esta taxa foi imposta quando o barril estava cerca de 147€. Colocamos aqui algumas 

perguntas: porquê de não se baixar ou abolir esta taxa? Nos últimos 10 anos os bilhetes de 

avião aumentaram drasticamente! será que por causa de a empresa SATA deter o monopólio 

das ligações aéreas entre as ilhas dos Açores faz com que imponha os preços dos bilhetes 

como quer? Assim, nós propomos que o espaço aéreo açoriano seja liberalizado, ou seja, que 

se permita a entrada de outras companhias aéreas, especialmente as “low coast”, o que 

poderia fazer com que os preços diminuíssem? A liberalização ajudaria as ilhas mais pequenas 

(ilhas de coesão) que são as que pagam mais devido às inúmeras paragens que fazem , como 

a Graciosa, já que nós consideramos que uma ilha de coesão e de dupla ultra periferia nunca 

deveria pagar do que uma taxa de aeroporto já que esta é a única maneira que têm para se 

deslocarem. Quanto ao transporte de mercadorias nós achamos que a nossa ilha deveria 

receber a “visita” mais vezes do barco de mercadorias porque assim, em períodos de mau 

tempo estaríamos mais prevenidos e mais bem abastecidos. Na medida 2 achamos que uma 

maneira de fazermos regressar às ilhas açorianas os estudantes que todos os anos saem delas 

com o objectivo de voltar, é fazer-se uma política de fixação de empresas nas ilhas. A atracção 

que as ilhas provocaram em empresas passará pela redução brutal da carga fiscal ou a 

abolição da mesma. Podendo passar pela criação de uma zona franca, por exemplo, nas ilhas 

Graciosa, Flores e Corvo , já que também existe uma na ilha da Madeira. Dever-se-á também 

dar preferência a empresas privadas porque assim o estado pagaria menos ordenados. Com a 

criação de mais postos de trabalho poderia-se acabar com o rendimento mínimo e o subsídio 
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de desemprego (menos gastos para o estado). Finalmente a medida 3 nós achamos que os 

espaços costeiros que as ilhas possuem deveriam ser aproveitados para construção de 

espaços de lazer, espaços baneares, parques de campismo... em vez de estes espaços se 

encontrarem ao abandono. Podendo-se em vários locais, da Graciosa, por exemplo, 

realizarem-se desportos radicais náuticos, criarem-se mais espaços balneares já que, a nossa 

ilha é um alvo turístico especialmente a zona do Carapacho, agora em reconstrução. 

 

 

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Liberalização do espaço aéreo açoriano e transporte de mercadorias 

 

 

2. Fixação de recém-licenciados nas ilhas açorianas 

 

 

3. Aproveitamento dos espaços costeiros das Ilhas 

 


