
                   

Anexo II 

Identificação da Escola: 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA GONÇALVES ZARCO 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). 

 

Em pleno século XXI continuamos a utilizar recursos energéticos perigosos para o ambiente, como o 
carvão, o petróleo e o gás natural, que emitem CO2 para a atmosfera, provocando o “efeito de estufa” e 
contribuindo decisivamente para o aquecimento global do nosso Planeta. 
 

Portugal é um dos países europeus com condições mais favoráveis para a utilização, em grande escala, de 
energias alternativas, devido às nossas condições climáticas muito favoráveis: elevada exposição solar; 
uma generosa rede hidrográfica e uma frente marítima que beneficia dos ventos atlânticos. Apesar, do 
caminho já percorrido, há ainda muito a fazer para que Portugal consiga diminuir de forma significativa as 
emissões de gases nocivos para a atmosfera. Assim, propomos que:  

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

1. Em todos os edifícios públicos cerca de 30% da energia utilizada passar a ser, obrigatoriamente, 
proveniente de energias alternativas/renováveis. 

 

2. Atribuição de incentivos fiscais a todos os contribuintes (empresas e particulares) que utilizem energias 
alternativas/renováveis. 

 

3. Tendo em vista o desenvolvimento sustentável do Planeta, Portugal deveria fazer uma forte aposta na 
agricultura biológica, para tal organismos estatais (como a Secretaria Regional de Agricultura) poderiam 
ministrar formação (workshops) a todos os interessados. 

 

4. Por todo o país deveria ser lançada uma campanha de plantação de árvores, procurando minimizar o 
impacto negativo que os incêndios florestais tiveram nos últimos anos no nosso país. Esta iniciativa seria 
uma verdadeira campanha de educação ambiental e deveria contar com a participação de toda a 
sociedade (escolas, autarquias, empresas…) 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

- Porque razão o(s) governo(s) não apostam verdadeiramente nas energias renováveis? 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1º Efetivo: ANA JÚLIA AMARO ROCHA  
 

2º Efetivo: JOÃO NUNO SILVA FREITAS CUNHA 

1º Suplente: DIOGO FRANCISCO RAMOS SOUSA 
 

2º Suplente: FRANCISCO ANTÓNIO GOUVEIA PEREIRA 

Identificação do Jornalista  

--------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

RAM – 600 anos de História, que futuro? 

 


