
                   

Anexo II 

Identificação da Escola: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Caniçal 

Projeto de Recomendação 

Exposição de motivos:  
O conceito de desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatório 

Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas 

Nações Unidas. Este conceito contrapõe ao modelo de desenvolvimento económico baseado no 

consumismo e no desperdício sem pensar no amanhã, tão característico dos países mais ricos e 

desenvolvidos do mundo, um novo modelo de desenvolvimento que permita satisfazer as necessidades 

de toda a Humanidade, no Presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem, também elas, as suas próprias necessidades. 

Tornou-se, assim, urgente, reduzir o consumismo e a pegada ecológica gigantes, subjacentes ao nível de 

vida das populações do mundo desenvolvido, dando novas vidas aos resíduos produzidos, utilizando 

novas fontes de energia, menos poluentes, mais duradouras e infinitamente renováveis e valorizando 

recursos naturais que se perdem sem que o homem possa, de maneira fácil e acessível, rentabiliza-los e, 

com eles, melhorar as condições de autonomia e de eficiência das suas habitações. 

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

1.Tornar obrigatória a instalação de painéis solares para o aquecimento das águas 
sanitárias, em todas as habitações que sejam alvo de renovação ou recuperação. 

 

2.Alargar a instalação de “ilhas ecológicas” (ecopontos subterrâneos) aos núcleos 
urbanos de todas as localidades. 
 

3.Criar, nos centros urbanos de todas as localidades, bem como em todos os parques 
de estacionamento públicos, alguns lugares preparados para o estacionamento e 
recarregamento de veículos eléctricos. 
 

4.Atribuir incentivos financeiros, como por exemplo, isenção do IMI durante alguns 
anos, a todas as habitações que apresentarem, no seu projeto de construção, uma 
forma de captação e aproveitamento das águas das chuvas para fins não humanos. 

Uma Questão (relacionada com o tema) 

1. Porque é que não se encontra ainda generalizada, para a venda de sumos, 
refrigerantes e cervejas embalados em garrafas de vidro, a obrigatoriedade de estas 
embalagens serem retornáveis? 

Identificação dos Deputados Eleitos 

1ºEfetivo:Miguel Lomelino Calaça, 9º1;    2º Efetivo: João Nicolau Roque, 9º1; 

1ºSuplente: Sara Raquel Martins, 9º1;    2º Suplente: Carlota Freitas, 9º1. 

Identificação do Jornalista  

Bruna Gomes, 9º1. 

Proposta de tema para a próxima edição do PJR  

A situação demográfica do país e da RAM 
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