
                   

Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária da Calheta 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram 

as medidas propostas). As energias alternativas surgem para dar resposta às 

problemáticas que advêm do uso excessivo de matéria-prima que normalmente não é 

renovável, como é o caso, por exemplo, do carvão e do petróleo. Na verdade, Portugal, 

tem vindo a apostar fortemente nas energias renováveis, contudo, consideramos 

urgente mais investimento a este nível, sobretudo na energia eólica e solar. A energia 

alternativa, também designada de energia renovável pressupõe a inesgotabilidade, 

uma vez que é obtida através de recursos naturais. Estima-se que em Portugal, vinte 

e oito por cento da energia consumida é proveniente de fontes renováveis, o que nos 

coloca bem posicionados comparativamente com outros países da União Europeia.  

O desenvolvimento sustentável, segundo o (Relatório Brundtland, 1987)  "É um 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades". 

Baseado nestes pressupostos, e na tentativa de minorar os efeitos do desenvolvimento 

económico, sem prejuízo do ambiente e dos cidadãos colocaram-se novos desafios à 

administração local e aos cidadãos, desafios estes que têm como principal objetivo 

alcançar a qualidade de vida do homem numa perspetiva integrada que englobe 

preocupações ambientais a sociais e económicas.   

Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 
1. Fomentar o investimento com o intuito de aumentar a capacidade de 

armazenamento da energia eólica por forma a absorver os picos de produção.  

 

2.Desenvolvimento de novos parques de aproveitamento de energia solar. 

 

 

3.Construção e desenvolvimento de uma central de produção de biomassa. 

 

 

4.Reduzir os encargos dos projetos de construção civil que valorizem o recurso a 

materiais provenientes de processos de reciclagem. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 
Para quando medidas governamentais que permitam equipararar o investimento em 

energias renováveis com os países da União Europeia? 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1º Efetivo: Diogo Duarte Gomes Marques R. Calado 

 

2º Efetivo: Franco Matteo Domingos Gonçalves 

 



1º Suplente: Gonçalo Domingos dos Santos 

 

2º Suplente: Diana Mónica Barbosa de Andrade 

Identificação do Jornalista  

Gonçalo Domingos dos Santos 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

Ordenamento do território – organização do espaço biofísico 

 

 


