
                        Identificação da Escola: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro Projeto de Recomendação Exposição de motivos: A deterioração do meio ambiente vem fomentando reflexões e um grande debate da sociedade e do poder público quanto às questões de preservação ambiental e sustentabilidade. Esta temática ressalta a necessidade iminente da implementação de práticas de minimização dos impactos que acometem a natureza e como consequência social, limitando o desenvolvimento económico e qualidade de vida. Com isso, tem-se hoje, o uso de fontes limpas e renováveis de energia como um dos fatores mais relevantes na discussão de ações económicas voltadas para sustentabilidade e preservação ambiental. Nas nossas medidas, o conceito de desenvolvimento sustentável, engloba as diversas questões relacionadas com direitos e deveres de cada indivíduo e organização com vista ao bem-estar da sociedade futura. Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1.  Legislar com vista a uma eficaz Gestão Energética da RAM que incentive a consciencialização da população em geral para e das empresas no sentido da não utilização de fontes de energia poluentes: criação de um plano de substituição das viaturas que utilizam combustível líquido por “viaturas híbridas”, massificação dos paineis solares, maior aproveitamento e aumento das plataformas eólicas regionais e utilização de energia solar por todas as estruturas rodoviárias.  2. Utilização pioneira da força das marés e energia criada por força de tração para criação de “energia alternativa e redução dos encargos das famílias e empresas. Deste modo, pretendemos incentivar, não só a criação de reservas de abastecimento alternativo, mas também o desenvolvimento do empreendedorismo  na RAM.  3. Criação de Projetos financiados e redução na carga fiscal para as famílias e empresas que apresentem reais contribuições na redução dos impactos ambientais e que demontrem uma cidadania solidária quanto ao desenvolvimento urbanístico  conforto, eficiência energética e preservação de recursos naturais para as gerações futuras.  4. Como forma de produção de energias alternativas para sustentabilidade do meio ambiente, na RAM, pretendemo legislar sobre a urgente criação do “alternativo sustentável” com base na criação de energia pela decomposição da matéria orgânica do lixo dos aterros, com consequente produção de gás metano. O gás metano queimado como fonte de energia “limpa” já acontece como proposta alternativa em várias cidades do mundo. Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Qual a posição dos Srs. Deputados perante a poluição elevada criada pela circulação automóvel no Funchal? Identificação dos Deputados Eleitos  1º Efetivo: Erica Beatriz Andrade Fernandes, 9.º ano  2º Efetivo: José Lourenço dos Reis Gonçalves, 9.º ano  1º Suplente: Sérgio Crisanto Baptista Pestana, 9.º ano  2º Suplente: Ana Luísa de Jesus Abreu, 9.º ano Identificação do Jornalista  João Vítor Afonso de Castro, 9.º ano Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Igualdade de géneros.   



  


