
               Anexo II Identificação da Escola: Escola Básica 1.º,2.º,3.º/PE Prof. Francisco Barreto (Fajã da Ovelha) Projeto de Recomendação Exposição de motivos:  As medidas propostas tiveram em consideração a importância da descarbonização, já que é evidente a influência do dióxido de carbono sobre as alterações climáticas. Torna-se fundamental diminuir o consumo de combustíveis fósseis, quer através da utilização de petróleo e derivados, mas também da produção de energia termoelétrica. É fulcral contribuir para o desenvolvimento sustentável, apostando nas energias renováveis indo de encontro aos objetivos do milénio a nível ambiental. Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Apoio para empresas que investem na compra de uma frota de carros elétricos, através da ajuda na instalação de postos de carregamento rápido para frotas acima de 10 viaturas, com o objetivo de promover a descarbonização dos transportes.  2. Promover a auto produção de energia nas nossas casas, através de um financiamento dos kits solares e eólicos, possibilitando, assim, uma habitação mais eficiente sob ponto de vista energético.  3. Incentivar a promoção da limpeza da floresta, recorrendo a pessoas que estão no desemprego, com vista à utilização da matéria orgânica para produção de energia e diminuição do risco de incêndio. Tendo em conta que a energia da biomassa, tem baixo custo de aquisição, é menos agressiva ao meio ambiente do que as provenientes de combustíveis fósseis, diminuindo assim o risco ambiental.  4. Promover a abertura de cursos profissionais que estejam diretamente relacionados com a produção de energia a partir de fontes energéticas renováveis, diminuindo o número mínimo de alunos necessários para que o curso abra, assim como, aumentando o financiamento dos cursos. Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Exmo(a). Senhor(a) Deputado(a), sendo a ilha da Madeira um sistema elétrico isolado, ou seja, com uma enorme dependência de combustíveis de origem fóssil não seria uma boa solução a aposta nos carros elétricos na Ilha da Madeira, pois, apesar de não terem grande autonomia as distâncias percorridas são reduzidas? Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: João Macedo  2º Efetivo: Diana Alves  1ºSuplente: Caíco Fernandes  2º Suplente: Gonçalo Gomes  Identificação do Jornalista  Myrko Linden Proposta de tema para a próxima edição do PJR  A escola e alimentação saudável  



  


