
                   
Anexo II 

Identificação da Escola: 

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos de São Jorge – Cardeal D. Teodósio de Gouveia 

Projeto de Recomendação 

O desenvolvimento sustentável pressupõe uma maior consciencialização dos cidadãos 

do impacto que as suas escolhas têm para o futuro. Aos decisores políticos compete 

criar as condições e atuar como exemplo para a sociedade. Assim, as medidas 

propostas repercutem-se no dia-a-dia do cidadão promovendo alterações nos seus 

hábitos. 

O turismo na ilha da madeira tem um elevado impacto, nesse sentido, consideramos 

necessária que sejam apresentadas propostas para este setor, por outro lado, os 

turistas estão cada vez mais consciencializados para a proteção ambiental, assim, 

qualquer intervenção será uma forma de promoção. 

A elevada área florestal (nomeadamente a Laurissilva) e agrícola que se encontra 

abandonada exige uma intervenção procurando protege-la contra os incêndios, 

recuperando a paisagem e beneficiando da produção de energia. 

A escolha do Porto Santo para o desenvolvimento de uma medida de intervenção 

prende-se com a sua escala que facilita o seu desenvolvimento, servindo de exemplo 

para a Madeira e controlando o fluxo de automóveis que para lá se desloca no período 

de férias. 

Os centros urbanos são espaços com elevada circulação automóvel, a restrição desta 

circulação permitirá minimizar as consequências no que se refere à emissão de gases 

poluentes, bem como, na qualidade do ambiente urbano. 

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 

1. Criação de uma rede de turismo ecológico, atribuindo benefícios fiscais e 

promocionais para diversos agentes turísticos que adotem comportamentos 

ecológicos. Aos agentes que façam parte da rede será atribuído um selo de 

“Agente de Turismo ecológico”. 

 

2. Construção de uma central de biomassa com a finalidade de produção de 

energia a partir dos resíduos resultantes da limpeza das áreas florestais e 

agrícolas. Com esta medida promovemos a produção de energia a partir de 

fontes renováveis e a preservação e proteção do espaço florestal e agrícola.  

 

3. Desenvolvimento de um programa de “Porto Santo sustentável”, pretendendo-

se que a partir de 2025 toda a mobilidade na ilha seja elétrica. Após a data 

proposta deverá ser aplicada uma eco-taxa para todos os veículos que utilizam 

energias fósseis.  

 

4. Restrição da circulação automobilística nos centros urbanos da região, 

assegurando a mobilidade a partir de transportes públicos (autocarros e táxis) 

movidos a partir de fontes de energia alternativas. 



Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Na política ambiental da região, quais os setores que considera precisarem de 

uma maior intervenção e porquê? 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1ºEfetivo: Marta Maria Jardim Pestana, 9.º ano. 

2º Efetivo: Athenas Lizbet de Gouveia de Francesco, 9.º ano. 

1ºSuplente: Rodrigo Nuno Silva Jesus, 9.º ano. 

2º Suplente: Vítor Barreto Pacheco, 9.º ano. 

Identificação do Jornalista  

Érica Carolina Alves Nascimento, 9.º ano. 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

Património cultural – um legado a defender. 

 


