
         
Anexo II  Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas).  A manutenção da nossa qualidade de vida depende muito da substituição das fontes de energia mais utilizadas nos nossos dias, como os combustíveis fósseis, por meios alternativos que possam simultaneamente proteger o planeta e impedir uma regressão no que se refere ao desenvolvimento, o qual terá de ser viável e sustentável. Ainda que as questões energéticas impliquem um esforço à escala planetária, cabe a cada país, e até a cada região, aplicar todos os esforços possíveis no incremento de energias alternativas. A nossa Região possui circunstâncias climáticas propícias à mudança de fontes energéticas, ao nível da exposição solar, da água, dos ventos e até das marés, pelo que caberá aos responsáveis políticos apostarem empenhadamente numa estratégia que passa pela junção de três planos: o científico, o educativo e o económico.  Sendo, no entanto, lenta a transformação pela educação, sensibilização e desenvolvimento científico, os responsáveis podem desde já usar os meios já disponíveis e escassamente utilizados.   Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Criação de apoios governamentais para a colocação de painéis solares ou foltovoltaicos nas habitações, minimizando o uso de energias não renováveis.   2. Implementação de lâmpadas fluorescentes e LED em edifícios públicos, diminuindo o consumo elevado de energia exigido pelas lâmpadas incandescentes comuns.   3. Criação de mais postos de carregamento de baterias para carros elétricos, legislando de modo a que todos os edifícios de habitação coletiva (blocos de apartamentos) possuam uma tomada para carregamento de carros elétricos.   4. Implementação, nos edifícios públicos, de sensores de ocupação de espaço em lugares com uso intermitente, como casas de banho e corredores. Igualmente deverá ser incentivada a colocação destes sensores nas habitações.    Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Que medidas concretas têm sido debatidas pelos deputados da Assembleia Regional para que a Região incremente o uso de energias renováveis e/ou diminua o consumo das energias não renováveis    



Identificação dos Deputados Eleitos  1.º Efetivo: Sara Gouveia Pereira de Freitas  2.º Efetivo: João Francisco Paixão Brazão  1.º Suplente: Ana Carolina de Ornelas Figueira Aveiro  2.º Suplente: Tomás Alves Severim  Identificação do Jornalista   João Guilherme Almeida Nóbrega   Proposta de tema para a próxima edição do PJR   A integração dos ex-emigrantes na R.A. da Madeira.    


