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Nota Informativa 

 

Durante o dia de ontem, 11 de março, decorreu, na cidade da Horta, na sede da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o parlamento do ensino básico, onde os pequenos 

“deputados” debateram e apresentaram medidas para ultrapassar a crise.  

Após a apresentação dos projetos de resolução de cada escola, procedeu-se ao apuramento das 

propostas de recomendação a apresentar na Assembleia da República. Assim, os deputados do 

círculo eleitoral dos Açores irão expor as seguintes recomendações:  

1. Aplicar um imposto especial aos produtos importados, incentivando, desta forma, o 

consumo dos produtos nacionais. 

2. Comprar o que é produzido em Portugal, fazendo circular o dinheiro dentro do país, de 

forma a equilibrar a balança comercial, diminuindo o défice orçamental. 

3. Criar o projeto "Estudar e melhorar para combater a dívida", onde cada aluno compraria, 

simbolicamente, uma parcela da dívida nacional através da obtenção de bons resultados 

escolares.  

4. Promover incentivos à utilização das energias renováveis no consumo de energia elétrica, a 

fim de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, reduzir a importação de 

combustíveis e criar mais postos de trabalho nesta área. 

Depois de terem sido apuradas as recomendações, procedeu-se à eleição das escolas e dos alunos a 

representarem a região a nível nacional. Assim sendo, as escolas que irão representar a região na 

Assembleia da República são: a EB 2,3/ S Bento Rodrigues, com as alunas Joana Freitas e Rita 

Santos; a ES Antero de Quental, com o aluno André Góis e a aluna Isabel Oliveira; a ES Jerónimo 
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Emiliano de Andrade, com Marta Patrocínio e Hernâni Martins; e a ES da Lagoa, com os alunos 

Marcos Campos e Júlio Oliveira. 

Como porta-voz das escolas, foi escolhido o aluno André Góis da ES Antero de Quental. 

O tema proposto para o próximo Parlamento dos Jovens do ensino básico, que irá realizar-se em 

2014, foi “Resta-nos emigrar?”. 
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