
                   Anexo II Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol  Projeto de Recomendação Exposição de motivos:  O aquecimento global tem assumido proporções demasiado graves para a Terra. O problema não é, todavia, “sentido” de igual forma em todas as zonas do globo. Ainda que a pegada “poluidora” não tenha igual gravidade por parte de todos os países e regiões do mundo, a verdade é que há determinados lugares do Globo que, fruto da sua suscetibilidade, “padecem” mais, ou bastante mais, do que outros.  No caso concreto das ilhas localizadas em contexto marítimo/oceânico, as intempéries, a subida do nível médio das águas do mar, bem como outros fenómenos climatéricos extremos, assumem especial relevância. Pelo exposto, resulta que todos, sem exceção, somos responsáveis pela maior ou menor pegada de carbono mundial, independentemente da gravidade das suas consequências poderem variar nas diferentes regiões mundiais, sendo por isso urgente a adoção de medidas concretas que permitam diminuir de forma significativa a nossa pegada de carbono. Assim, de forma a responder aos crescentes e evidentes atuais desafios energéticos, os alunos da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol propõem as seguintes medidas, focadas nas energias renováveis, a saber: Medidas Propostas:  1. Incentivar os condomínios e habitações individuais à instalação de sistemas de produção de energia elétrica, a partir de painéis solares fotovoltaicos, através da isenção de 50% do valor do IMI até perfazer o valor do Investimento, devendo este valor a haver pelas autarquias ser ressarcido pelo Orçamento do Governo Regional;  2. Implementar uma política de incentivo monetário (pagamento do dobro do preço por KW/h), por parte da Empresa de Eletricidade da Madeira, a todos os particulares que injetarem energia elétrica proveniente dos seus próprios painéis solares fotovoltaicos.  3. Promover, por parte do Governo Regional, o cheque incentivo de 5000€ para quem adquirir uma nova viatura elétrica ligeira de transporte de passageiros/mercadorias.  4. Incentivar a utilização das lâmpadas LED, tornando-as mais baratas para serem acessíveis a todos os estratos sociais. Uma Questão  1.Sendo a Madeira uma ilha privilegiada pelo número de horas de insolação porquê que o governo ainda não tomou a medida de incentivar as habitações particulares em adquirirem paneis fotovoltaicos?  Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Paula Cristina Costa Álvaro 2º Efetivo: Ana Matilde Neves Gonçalves  1ºSuplente: Joana Beatriz Abreu do Pão 2º Suplente: Marisa Coelho Sousa   



Identificação do Jornalista  Vitória Patrícia Pita Castanho  Proposta de tema para a próxima edição do PJR   Os benefícios e malefícios das novas tecnologias.    


