
 

Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária D. Lucinda de Andrade 

 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: Vivemos globalmente momentos “acelerados” que consomem 

elevadas quantidades de recursos energéticos não renováveis e finitos. Neste sentido 

compete a todos zelarmos pelo nosso planeta e para tal temos por dever, em relação 

às gerações vindouras, preservá-lo. 

Perante a nossa preocupação em relação aos elevados consumos dos recursos finitos e 

à poluição daí resultante, nós jovens, devemos, estudar, pesquisar e porque não 

inventar, tendo por objetivo final aplicar as energias alternativas/ renováveis ao nosso 

dia a dia com a finalidade de contribuir para a sustentabilidade da Terra. 

Só com a cooperação e empenho de todos, conseguiremos atingir um desenvolvimento 

sustentável eficaz.  

Depende de nós (jovens) alertar para legislar. 

 

 

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

1. 

Qualquer construção a partir do ano 2020 deverá ter incluído no seu prejeto elétrico e 

de água, obrigatoriamente, painéis solares ou outra fonte de energia renovável 

 

 

2.As habitações de construção entre 2000 e 2020 terão um apoio financeiro, 

devidamente justificado, de 20% para a implementação de energias renováveis que 

visem auto fornecimento de energia elétrica ou sistema de aquecimento de águas 

domésticas. 

 

 

 

 

3. 

Habitações anteriores a 2000 terão um apoio financeiro, devidamente justificado, de 

35% para a implementação de energias renováveis que visem auto fornecimento de 

energia eléctrica ou sistema de aquecimento de águas domésticas e ainda alteração de 

caixilharia (uso de vidro duplo ou triplo). 

 

 

 

4. Promover o uso de viaturas de energias renováveis 



Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Porque não se iniciam as campanhas de sensibilização em relação a este tema 

nos infantários e nas pré-escolas? 

 

 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1ºEfetivo: Luís Carlos Sousa Silva 

 

2º Efetivo: Sara Leonor Pestana de Jesus 

1ºSuplente: Michel Carolina Freitas Rojas  

 

2º Suplente: Joana Carolina Silva Ganança 

Identificação do Jornalista  

Érica Vanessa Lima Gois 

 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

Aquecimento global e subida do nível médio das águas do mar: Consequências na orla 

costeira da RAM 

 

 

Alunos que apoiam/ colaboram  no projecto: 

Maria Gonçalves e 

José Miguel Gouveia 


