
                    PARLAMENTO JOVEM REGIONAL – XVIII EDIÇÃO Tema: “Energias Alternativas e Desenvolvimento Sustentável”  Identificação da Escola: Escola B+S Prof. Dr. Francisco Freitas Branco         (Porto Santo) Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas).  O nosso ideal de vida é que possamos viver num mundo melhor e menos poluído. A Região Autónoma da Madeira pode dar esse contributo com pequenas medidas que podem ser seguidas por outras regiões e países. A obrigatoriedade de colocação de painéis solares nas novas habitações, a substituição dos autocarros convencionais por autocarros elétricos, a substituição de lâmpadas “gastadores” por lâmpadas económicas e a criação de reais e concretos incentivos fiscais de vária natureza para todas as pessoas que venham adquirir automóveis 100% elétricos, são ideias que a nossa geração quer ver realizadas. Pois começa a ser cada vez mais evidente que as alterações climáticas resultam de forma direta da utilização massiva dos combustíveis fósseis e dos gases nocivos que estes emitem, criando bloqueios na atmosfera terrestre e gerando o chamado “efeito estufa”.   Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. A partir de 1 de janeiro de 2019 deverá passar a ser obrigatório colocar painéis fotovoltaicos em todas as casas de habitação (todas as tipologias) que venham a ser construídas na Região.   2. Nos próximos sete anos deverá ser gradualmente reduzida a circulação de autocarros públicos, e de turismo, movidos a combustível fóssil. Estes transportes coletivos serão substituídos por autocarros 100% elétricos. Em 2025, todos os autocarros que circulem na Região Autónoma da Madeira terão que ser obrigatoriamente elétricos, o que fará da nossa Região uma terra amiga do ambiente e um exemplo a seguir, com benefícios ao nível do turismo ambiental.      3. Criação de um programa com incentivos fiscais atrativos e motivadores (redução de IRS e de IRC, redução da fatura da água e da fatura da eletricidade, apoio escolar, bolsas de estudo, entre outros) para todos os cidadãos que adquiram viaturas automóveis totalmente elétricas.  4. O Governo Regional deverá criar um programa de apoio à troca de lâmpadas incandescentes e, indiretamente, poluidoras, por lâmpadas “Led”, mais eficientes e muitíssimo mais amigas do ambiente. O preço das lâmpadas “Led” seria, para os consumidores, igual ao das lâmpadas normais, sendo que o Governo da Região suportaria os custos da diferença de preços.  



Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Porque é que se fala tanto nas energias alternativas e praticamente não se investe na sua investigação? Qual foi o valor do orçamento regional de 2018 dedicado à inovação na área energética?  Identificação dos Deputados Eleitos 1ºEfetivo: Beatriz Ferreira Ornelas (9º ano, turma C, nº3)  2º Efetivo: Mariana Gomes Luís Correia (9º ano, turma C, nº16) 1ºSuplente: Inês Carvalho Afonso (9º ano, turma C, nº7)  2º Suplente: Rute Marlene Barros Abreu (9º ano, turma C, nº18) Identificação do Jornalista  Mariana Gomes Luís Correia (9º ano, turma C, nº16)  Proposta de tema para a próxima edição do PJR   Mobilidade Urbana.    


