
                   Anexo II Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Machico  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). O avanço científico-tecnológico, o desenvolvimento industrial e o processo da globalização têm trazido inúmeros benefícios para o mundo, nomeadamente na democratização do acesso a um conjunto de bens e serviços. No entanto, é inegável que este progresso tem custos, sobretudo para as gerações futuras.  As alterações climáticas e o esgotamento das reservas naturais exigem que se definam mais políticas para um desenvolvimento sustentável. E a aposta nas energias alternativas é uma prioridade!  Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Implementação de um novo programa de incentivos fiscais para a aquisição de tecnologia de aproveitamento da energia solar para uso particular: painéis solares térmicos, fotovoltaicos e os smartflowers.   2. Reforço dos apoios estatais para a compra de carros elétricos: alargamento do subsídio de aquisição (2250€) a um maior número de compradores; redução do ISV (Imposto sobre Veículos); não pagamento de parqueamento nas cidades; alargamento da rede de abastecimento…    3. Investimento na instalação de equipamentos destinados à utilização de energias renováveis nos edifícios públicos, de modo a torná-los energeticamente eficientes: escolas, centros de saúde, hospitais, tribunais…   4. Maior aposta na criação de sistemas de incentivos a projetos inovadores que permitam a rentabilização da energia da biomassa.  Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Se Portugal é um país com condições únicas (sol, vento, oceano…) para a produção de energia alternativa, porque motivo o presidente da Associação de Energias Renováveis afirmou que Portugal vai falhar as metas impostas 



pela Comissão Europeia, que definem um consumo de 60% de eletricidade a partir de energias renováveis em 2020?   Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Ana Luísa Menezes Catanho  2º Efetivo: Ana Leonor Menezes Catanho 1ºSuplente: Francisca Catarina Vieira Abreu  2º Suplente: Ana Leonor Martins Lima Identificação do Jornalista  Luísa Carvalho Catanho Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Doação de Órgãos  


