
                   Anexo II Identificação da Escola: Colégio de Santa Teresinha  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). Vivemos na Era tecnológica, o que se tem repercutido, de forma, por vezes, insustentável, no meio ambiente, afetando o futuro do planeta e das gerações vindouras. Posto isto, tem-se vindo, cada vez mais, a sentir a necessidade de se recorrer a energias renováveis e à definição de um plano de ação com enfoque num desenvolvimento sustentável. O nosso projeto de recomendação propõe quatro medidas que visam a sustentabilidade no presente e no futuro da Região Autónoma da Madeira; Tais medidas traduzem-se numa maior aposta em algumas energias renováveis, acompanhando, sempre, a evolução tecnológica dos nossos tempos.  Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Criação de um incentivo monetário para a instalação de painéis solares, direcionado a escolas e à hotelaria.  2.Aquisição de autocarros elétricos para as principais rotas madeirenses, podendo ser utilizados, também, os carros da empresa CaetanoBus, já testados na Região. Associada a esta medida, está, também, a inserção de mais postos de carregamento, não só para os autocarros, como também para os carros elétricos.  3.Produção de energia a partir de placas de pressão (energia cinética) que poderão ser colocadas em parques e campos de futebol, podendo, também, ser utilizadas noutras atividades que impliquem movimento. Tais placas de pressão são, já, produzidas por empresas como a Pavegen. Associada a esta medida, está, ainda, a produção de energia a partir de EcoBikes (bicicletas estacionárias que produzem energia elétrica).  4. Apostar no uso de papel reciclado não só nas escolas, como também nos sectores profissionais, com a comparticipação do estado em 25% dos custos.     



Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Tendo em conta o “Plano de ação para a energia sustentável”, aprovado pela Assembleia Legislativa Regional, que medidas já foram aplicadas e de que forma foram eficientes? Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Ana Beatriz Góis  2º Efetivo: Daniela Teixeira Gomes 1ºSuplente: Salvador José Vieira de Freitas 2º Suplente: Alexandre Andrade Martins Identificação do Jornalista  1º Jornalista: Madalena Gomes 2º jornalista: Maria Antónia Dinis Fotógrafo: Marco Ferreira Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Proteção dos Animais   


