
                   Anexo II Identificação da Escola: Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço  Projeto de Recomendação        A questão das energias alternativas e do desenvolvimento sustentável há muito que constitui uma preocupação por parte de organizações e governos de alguns países. O tema está na ordem do dia e originou a assinatura de muitos acordos e tratados internacionais; contudo, muitas medidas que têm sido tomadas não são postas em prática na sua totalidade e os resultados obtidos têm tido pouca expressão. É urgente sensibilizar toda a opinião pública para a necessidade de preservamos os recursos naturais do nosso Planeta de modo a não comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.         Com o constante uso de energias não renováveis (que já começam a desaparecer), poluímos o ambiente, e ao mesmo tempo corremos o risco de ficar sem elas, a curto prazo. Torna-se, portanto, urgente encontrar alternativas para promover um desenvolvimento sustentável. O nosso país e a Madeira em particular ocupam uma posição privilegiada no que se refere à utilização de energias renováveis, nomeadamente a  energia solar, dado que dispomos de um número de horas de sol muito superior à maioria dos países europeus. O recurso a estas fontes iria diminuir a nossa dependência em relação às energias não renováveis, mas para tal torna-se necessário o incentivo governamental.    Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)  1. Incentivar a produção própria de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos e/ou turbinas eólicas (autonomia energética).  2. Intensificar a utilização da energia da biomassa (produzida através do aproveitamento do material combustível vindo da limpeza das florestas e zonas incultas - abandonadas).   3. Sensibilizar a população para a importância da reciclagem (regra dos 3Rs- 



Reciclar, Reduzir, Reutilizar).   4. Promover a agricultura biológica (compostagem: aproveitamento de desperdícios de jardinagem e alimentares).    Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Quais são os incentivos que existem neste momento para a instalação de equipamentos eólicos e fotovoltaicos para produção de energia nas nossas casas?  Identificação dos Deputados Eleitos 1.º Efetivo: João Tiago Bernardo Maia 2.º Efetivo: Lucas Nélio Afonseca Alves 1.º Suplente: Álvaro Rafael Aguirre Gomes 2.º  Suplente: Rafael Monteiro Pinto Identificação do Jornalista  Luís Carlos Andrade Neves  Proposta de tema para a próxima edição do PJR   ''Agricultura e Turismo Sustentável''   


