
                   Anexo II Identificação da Escola: Salesianos Funchal - colégio  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). O desenvolvimento sustentável reafirmou-se no início do século como um tema central da agenda internacional para atenuar os problemas ambientais e do desenvolvimento, e definir propostas de ação inovadoras, concretas e realistas para os remediar. Neste sentido tem aumentado o investimento e a investigação nas energias alternativas. Pretende-se aumentar o nível de compreensão e de compromisso sobre os problemas referidos, por parte dos governos, dos indivíduos, das instituições, das organizações e das empresas. A RAM está dependente dos recursos energéticos externos o que a coloca numa posição frágil ao nível do crescimento económico e desenvolvimento sustentável. A RAM tem fontes de energia naturais com potencial para inverter esta situação.  Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. O Governo Regional deve apostar na realização de um parque eólico offshore, pois assim rentabiliza o espaço e não tem impacto na paisagem.   2. Dar subsídios às famílias que apostam na aquisição de equipamentos fotovoltaicos ou outros meios de autossustentabilidade na construção/remodelação da sua habitação, assim como, às empresas com esse mesmo propósito (exemplo: termorregulação…).   3. O Governo Regional deveria apostar na tecnologia emergente que é a produção de biocombustíveis, a partir de algas marinhas e assim contribuir para a sustentabilidade da RAM.   4. Os estabelecimentos de ensino devem apresentar uma oferta formativa no que respeita aos cursos profissionais de Nível 4, no âmbito da energia e Ambiente.   Uma Questão (relacionada com o tema) Que medidas estão a ser tomadas pelo Governo Regional para promover a autossustentabilidade dos edifícios públicos?  Identificação dos Deputados Eleitos 1º Efetivo: Constança Quintal 2º Efetivo: Rodrigo Ferreira 



1º Suplente: Rodrigo Teixeira 2º Suplente: Beatriz Berenguer  Identificação do Jornalista   Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Igualdade de Género no mercado de trabalho  


