
          PARLAMENTO JOVEM REGIONAL – XVII EDIÇÃO Tema: “As Novas Tecnologias no Ensino: Energias Renováveis – Principais Desafios do Século XXI”   Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária do Porto Moniz  Projeto de Recomendação A Natureza é repleta de vários recursos que o ser humano pode dispor de forma a melhorar a sua qualidade de vida. A questão que se põe cada vez mais e de forma mais contundente é: será o ser humano capaz de aproveitar o que lhe é dado pela mãe terra de forma adequada? Acreditamos que todos sabemos a resposta! Todos retiramos evidências dela nas, cada vez mais frequentes, situações de risco e mesmo catástrofe. Por isso com este projeto pretendemos visar o uso sustentável dos recursos dando enfase aos que são renováveis, ao invés dos que se esgotam rapidamente! Pretendemos abraçar  luta por uma utilização energética sustentável de modo que as gerações futuras possam continuar a ter “uma casa” e recursos ao seu dispor.   Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Relativamente ao uso de recursos naturais como o Sol propomos o uso de painéis-solares: ajuda da Câmara Municipal, através das verbas para o ambiente, e com os serviços fornecidos pela empresa FactorEnergia, retirando uma percentagem acessível do valor dos Painéis para promover a compra dos mesmos.  2. Sugerimos a utilização de aerogeradores, embora se tornem um obstáculo paisagístico, promovem a utilização de um recurso natural renovável: o vento.  3. A nível de recursos naturais renováveis biológicos, propomos o aumento de vigilância marítima sobre a quantidade de pescado.  4. Promover a utilização de autocarros movidos a hidrogénio, associado ao projecto CUTE (Clean Urban Transport for Europe). Como também, para o uso privado, divulgar a utilização de carros eléctricos, membro de E-Mobility Works Project, sendo assim mais favorável para o ambiente.  Uma Questão (relacionadas com o tema) 1. Quais as medidas tomadas na região para fomentar o uso de energias renováveis?  Identificação dos Deputados Eleitos  1ºEfetivo: Leonor Correia  2º Efetivo: Mariana Jardim   1ºSuplente: Nuno Delgado 



 2º Suplente: Bernardo Jardim  Identificação do Jornalista   3º Jornalista: Margarida Osório  Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Desigualdade de género   


