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Autarca Por Um Dia – 3º ciclo 

PROPOSTAS 

 

1. Apoiar e incentivar a manutenção permanente de Programas de Combate às Drogas 

(lícitas e ilícitas), colaborando com órgãos de segurança em todas as suas ações, 

principalmente no consumo de tabaco a menores de 18 anos; 

 

2. Melhorias no pavimento das estradas da nossa ilha; 

 

3. Recuperação de zonas de lazer ao ar livre, como por exemplo, parque infantis, parques 

de campismo e outros parques à beira da via pública; 

 

4. Criação de um prato característico da ilha do Faial, utilizando na sua constituição o peixe 

dos nossos mares, nomeadamente o atum; 

 

5. Aplicação de ecopontos em variados e importantes localizações da nossa ilha, como por 

exemplo, em paragens de autocarro, fora da escola, etc; 

 

6. Desenvolver workshops “educacionais” com professores de infância que se 

disponibilizem de x em x tempo e por escalões ou ciclos de modo a trabalhar, nas 

diversas idades, o raciocínio e capacidades mentais de crianças e jovens. 

 

ALUNOS PARTICIPANTES: 

Beatriz Silveira Escobar 

Constança Peixoto da Silva 

Gonçalo Silveira Furtado 

Isabel Pinto Rosa  

Inês Bettencourt Almeida 

Lissa Xavier Azevedo Bettencourt 

Maria Margarida Ávila Sequeira 

Mariana Silveira da Rosa 

Nancy Xavier Azevedo Bettencourt 

Pedro Faria Souto 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 

MEDIDAS – PROJETO “AUTARCA POR UM DIA”  

1. Zona pedonal nas Ruas Serpa Pinto e Conselheiro Medeiros 

Com o objetivo de promover a revitalização do centro histórico da Horta, criando 

identidade e referencias sociais e históricas e incentivar o comércio e habitação local, 

pretendemos fechar secções da Rua Serpa Pinto (entre o Largo da Republica e a Travessa de 

Misericórdia) e da Rua Conselheiro Medeiros. 

Este projeto deve ser coordenado com a restruturação da Frente Mar, dinamizando uma 

zona histórica e central da cidade. De forma a não interromper totalmente o fluxo de trânsito 

destas ruas, as zonas ligação com a Avenida manter-se-iam abertas unicamente nos locais de 

passagem, como por exemplo na Travessa da Misericórdia. Todo o Largo Duque d'Ávila e Bolama 

ficaria inalterado, voltando a rua a ser interrompida a partir da Biblioteca Municipal até ao 

Telégrafo. Mais uma vez, as passagens para a Avenida manter-se-iam abertas. 

Os locais de estacionamento em funcionamento nestas ruas passariam a estar disponíveis 

nas “Bolsas de Estacionamento” referidas no projeto Frente Mar. 

2. Ciclovia Horta-Feteira 

Propomos a criação de uma ciclovia que ligará o centro da cidade à Feteira, no sentido de, 

para além de possibilitar e promover a prática desportiva segura, promove a substituição do 

tradicional carro por um meio de transporte mais sustentável e ecológico, a bicicleta. 

Este projeto incentiva a prática desportiva, potência a segurança de quem lá passa visto ter 

passeios poucos extensos ou não ter de todo. Além disso faz com que haja um contato mais 

próximo e direto com paisagens naturais nomeadamente a vista para a ilha do Pico, sendo 

também um projeto dinamizador do turismo na medida em que facilita o acesso sem automóvel 

às freguesias Norte. 

Este tipo de estrutura é pertinente dado que se verifica um elevado número de ciclistas 

nesta zona, (em passeio ou treino da modalidade), sendo um investimento no turismo, no 

desporto e na segurança. 

Para além disso, tal como referido anteriormente, é uma proposta que visa a promoção da 

bicicleta, incentivando as pessoas a, no dia a dia laboral, deixaram o carro e passarem a utilizar 

a bicicleta, poluindo menos e caminhando no sentido a um mundo mais sustentável. 

3. Criação e dinamização de walking tours na cidade da Horta 

Esta medida consistiria na criação de um percurso turístico pela cidade da Horta com o 

objetivo de promover o turismo na cidade, dinamizando os pontos de maior interesse. Seriam 

criados postos automáticos que, através da passagem de um cartão, ativa um clipe de voz 

(gravado por habitantes da Horta, e traduzido para várias línguas) que relata factos sobre os 

vários pontos históricos da Horta. 
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O roteiro seria o seguinte:  

1. Teatro Faialense 

2. Mercado 

3. Loja do triângulo 

4. Igreja da Matriz 

5. Pomar do Atlântico 

6. Casa Manuel de Arriaga 

7. Largo do Infante (fazendo referência ao café 

tradicional Volga e ao busto de D. Infante) 

8. Marina 

9. Peter Café Sport 

10. Capitania 

11. Praia de Porto Pim 

12. Trilho do Bacalhau 

13. Fim na Fábrica da Baleia 

Preços: 

- 6€, com mapa e cartão incluídos. Os visitantes que quiserem devolver o mapa e/ou 

cartão na última paragem têm a possibilidade de o fazer, recebendo um reembolso no valor de 

3€ se devolverem os dois, 1€ se só devolverem o cartão ou 2€ se só devolverem o mapa. 

 
 

4. Não permitir a permanência de animais não-domésticos em zonas urbanas 

Uma vez que diversos possuidores de animais não-domésticos (cavalos, vacas, cabras) 

colocam os animais em espaços urbanos, sugerimos a criação de legislação que penalize esta 

prática, contrária a qualquer de saúde pública. 

5. Promoção de parcerias com estabelecimentos de ensino para promoção de conceitos 

de solidariedade social. 

Promover a realização de protocolos com estabelecimentos de ensino do concelho da 

Horta (ESMA, Conservatório e Escola Profissional) no sentido de dinamizar, no âmbito de 

algumas disciplinas específicas (por ex. Cidadania, Música, EVT, eletrotecnia e eletricidade) 

projetos vocacionados para a ajuda efetiva de solidariedade social nas várias freguesias. A 

medida propõe que em colaboração com as juntas de freguesia sejam identificados casos de 

pessoas ou grupos de pessoas que precisam efetivamente de ajuda. Esta medida para além de 

ser útil para as pessoas alvo da ajuda pretende também aumentar a responsabilidade dos alunos 

e o sentido prático da sua aprendizagem. 

6. Concurso de Rua e povoação mais florida e limpa 

Em cada semestre serem efetuados concursos de: 

 Rua mais limpa 

 Rua mais florida, ambos na cidade da Horta 

 Povoação mais limpa 

 Povoação mais florida, nos núcleos habitacionais fora da cidade da Horta. 

Os postos automáticos seriam 

semelhantes a este posto. 
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Os prémios seriam em produtos, materiais e formação de jardinagem (rua e povoação 

mais florida) e produtos e materiais de limpeza (rua e povoação mais limpa). 

Cada vencedor teria direito a uma placa com o titulo conquistado a colocar junto à placa 

toponímica. Esta placa pelos vários detentores do titulo, no sentido de dar valor aos esforço 

dos habitantes. 

Esta medida impele os cidadãos a manterem as suas ruas bonitas e limpas e a 

respeitarem os espaços urbanos, para além de estimular a cooperação social e a identidade 

com o espaço onde se vive.  

7. Criação de um Tomi no Largo do Infante.  

 

Propor a colocação de um TOMI no Largo do Infante.  

O TOMI é uma plataforma digital interativa de 

última geração criada para quem vive e visita as 

cidades. É um produto desenvolvido e criado em 

Portugal e pensado para satisfazer as principais 

necessidades de informação que as pessoas têm - 

quando e onde precisam. Dotado das mais 

evoluídas tecnologias, o TOMI presta informações 

úteis seguindo um critério de proximidade, 

privilegiando as opções que o utilizador tem mais 

perto de si e em total integração com o 

telemóvel/smartphone. O TOMI existe para valorizar a cidade, as suas pessoas e as suas 

iniciativas públicas ou privadas. Por isso, está aberto a ajudar e divulgar as mais diversas 

iniciativas das pessoas ou instituições da cidade principalmente as de âmbito cultural, social 

e criativas.   

O TOMI assenta em quatro áreas base: Noticias, Agenda, Diretório e Transportes + Foto. 

Na era da selfie em que vivemos o TOMI permite tirar uma foto no momento e partilhá-

la de imediato seja via mail ou smartphone, promovendo o turismo na Horta.  

8. Reabilitação do Mercado Municipal 

No âmbito da reabilitação do Mercado Municipal e de dinamização do centro urbano 

da Horta, propomos que se adapte o mercado à semelhança do efetuado no Mercado da 

Ribeira, existente em Lisboa. Dinamizar-se-ia o comércio e restauração tradicionais e locais. 

Seria mais um ponto de interesse para os turistas bem como uma zona de convívio para 

todos os faialenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomi na cidade de Lisboa. 
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9. Estabelecer uma Estratégia de Reabilitação Urbana.  

Com intuito de preservar o património arquitetónico da cidade, propomos que a 
Câmara efetue medidas de discriminação positiva aos proprietários das habitações que 
mantenham as suas habitações em bom estado de conservação e as habitem ou explorem 
comercialmente. 

Na nossa perspetiva é inaceitável edifícios que se encontrem no centro histórico da 
cidade estejam a degradar-se cada vez mais, empobrecendo o nosso património e imagem, 
algo essencial para o turismo e para a identidade social, cultural e histórica. 

Apresentam-se fotografias de edifícios da Avenida 25 de Abril, espaço nobre e cartão de 
visita principal da cidade da Horta. 

 
 

 
 
Os principais focos desta Estratégia de Reabilitação Urbana são a reabilitação dos 

edifícios, repovoar e reurbanizar o centro histórico, garantir a qualidade urbana do centro 

histórico, manter a expressão construtiva, os materiais, a paleta de cores, o desenho, a 

composição característica de elementos dos edifícios e reverter as situações indesejáveis, 

melhorar a qualidade dos estabelecimentos comerciais e criar condições para mais e 

melhores atividades económicas. 

A iniciativa das intervenções dentro do perímetro da Área de Reabilitação Urbana será 

dos particulares, que beneficiarão de vários apoios e incentivos fiscais. 

Esses benefícios poderiam passar por: 
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 Isenção de taxas municipais relacionadas com obras de reabilitação 

(licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas), 

 Isenção de taxas referentes a emissão de alvarás, isenção de taxas devidas por 

ocupação de domínio público, isenção de taxas pela realização de vistorias 

 Redução da Taxa Municipal de Urbanização, 

 Isenção ou redução de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis de 5 a 10 anos, 

 Isenções de IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis 

e outros benefícios conferidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais, 

designadamente redução de IVA e de IRC. Destaca-se a aplicação do IVA 

reduzido (de 23% para 6%) às empreitadas a realizar pelos particulares. 

 Apoio dos serviços técnicos da Camara na execução de projetos de reabilitação 

 

10. Melhoria da rede de transportes da Horta 

Parceria com a empresa “Farias” e com uma empresa de software de modo a que as 
pessoas tenham mais fácil acesso aos horários dos autocarros e respetivos percursos (fixá-
los nas paragens e locais públicos). 

Dentro desta parceria sugerimos uma melhoria das paragens de autocarro. Propomos 
que se tornem todas as paragens viáveis em momentos de más condições climatéricas 
(chuva) bem como seguras ao nível da sua localização, dado que muitas pessoas esperam os 
autocarros extremamente perto da estrada.  

Propomos a criação de linhas que nas épocas mais altas possibilitem aos turistas irem 
até pontos de interesse fora da cidade com maior facilidade (por exemplo a Caldeira, Vulcão 
dos Capelinhos). 

A parceria com a empresa de software seria no sentido de colocar nas paragens 
mostradores que informariam os utentes do tempo de espera até ao próximo autocarro, à 
semelhança do que já existe na cidade de Lisboa com a Carris. 

Estas medidas melhorariam as condições dos transportes públicos o que permitiria um 
uso mais frequente por parte das pessoas. Seria também uma forma de diminuição dos 
níveis de poluição bem como dos constrangimentos de tráfego. Além disso este projeto faria 
com que os turistas tirassem maior proveito das paisagens da ilha. 

 

Alunos participantes: 

Júlia Branco 

André Costa 

Joana Duarte 

Manuel Silva 

Pedro Rosa 

Ana Dinis 

Marta Cardoso 

Bianca Azevedo 

Ana Benfeitinho 

Patrícia Piedade. 


