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           Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 

 
 
Assunto:  Desconto para Jovens nas passagens inter-ilhas. 
  ( Grupo Central ) 
 

   
O transporte marítimo de passageiros entre as ilhas do Grupo 
Central tem aumentado significativamente de ano para ano. 
 
Embora não haja ainda uma “verdadeira consolidação” dos 
transportes marítimos de passageiros inter-ilhas, a verdade é que 
cada vez mais este meio de transporte é procurado. 
 
Os meses de Junho, Julho e Agosto são por excelência os meses de 
maior procura, sobretudo pela juventude que percorre as grandes 
festas concelhias que se realizam nas ilhas do Grupo Central, 
começando na Ilha Terceira, passado por São Jorge, Faial e Pico. 
 
Considerando que a empresa Transmaçor, sobretudo com o seu 
barco rápido “Expresso do Triângulo” oferece um horário com 
viagens rápidas e frequentes entre as Ilhas da Terceira, São Jorge, 
Pico e Faial. 
 
Considerando que muitos dos utilizadores deste transporte são 
jovens. 
 
Considerando que a Secretaria Regional da Educação e Cultura 
assinou recentemente um protocolo, com outra empresa do género 
que vai proporcionar um desconto ao utente na ordem dos 20 %. 
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Considerando que seria justo que houvesse um tratamento igual 
nesta matéria em relação às empresas que operam na Região e que 
sobretudo revertesse a favor da juventude que utiliza estes 
transportes. 
 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª 
que seja solicitada informação ao Governo Regional, através da 
Secretaria Regional da Educação e Cultura, sobre o seguinte: 
  
 
Pretende ou não a Secretaria Regional assinar protocolo idêntico 
com a empresa Transmaçor? 
 
Em caso afirmativo para quando a entrada em vigor do referido 
protocolo? 
 
 
 
 
 
Velas de São Jorge,  04 de Julho de 2002. 
 
 
 
 

O Deputado Regional, 
 

Mark  Marques 
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