
                    Identificação da Escola: Escola Básica 1.º, 2.º e 3.º Ciclos/PE do Porto da Cruz  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: Com as alterações climáticas a nível mundial, Portugal, como outros países, enfrentam um dos cenários mais «dramáticos» previstos pelos modelos Físico- Matemático. As estações estão a diluir-se, as ondas de calor tendem a prolongar-se e as secas serão mais intensas.  Perante esta situação, há que tirar partido das energias renováveis, adaptando-as ao clima atual. Assim sendo, apresentámos medidas para o aproveitamento da luz solar, de outros tipos de energia e da água das marés, no sentido de garantir maior eficiência energética e económica.  Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. - Maior limpeza das florestas e a sua reflorestação, assim como a manutenção das levadas. Desta forma, cria-se novos postos de trabalho e preserva-se a fauna e a flora.  2. - Incentivo à existência de painéis solares (térmicos e fotovoltaicos) nos departamentos ligados ao Estado e redução de taxas, na aquisição destes equipamentos, para as famílias;  3. - Incentivos ao uso de transportes públicos e criação de ciclovias; - Limitação do trânsito em determinadas ruas, nas zonas urbanas e rurais.  4. - Maior construção de lagoas para recolha/retenção da água das chuvas.   Uma Questão (relacionada com o tema) 1.- Há previsão, a curto prazo, de condições estatais/regionais para que a população adira à compra de carros elétricos (isenção de determinados impostos; reverter a liquidação em sistema de IRS e o aumento de postos de carregamento público) e à instalação de novos sistemas eletroprodutores?   Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Marta Luísa Fernandes Nunes, N.º 7, 9.º 1 2º Efetivo: Maria Beatriz Teixeira Andrade, N.º 6, 9.º 1 1ºSuplente: Rúben Assunção Abreu, N.º 10, 9.º 1 2º Suplente: José Filipe Oliveira Caldeira, N.º 5, 9.º 1   Identificação do Jornalista  Pedro Afonso Abreu de Freitas, N.º 10, 8.º 1  Propostas de temas para a próxima edição do PJR  O turismo (no melhor destino insular do mundo) Publicidade institucional dos direitos/deveres do cidadão  


