
                   PARLAMENTO JOVEM REGIONAL – XVIII EDIÇÃO Tema: “Energias Alternativas e Desenvolvimento Sustentável”  Identificação da Escola: Externato da Apresentação de Maria  Projeto de Recomendação Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas). Alguns recursos naturais têm a capacidade de renovar-se, sendo praticamente inesgotáveis. As energias que provêm desses recursos chamam-se energias renováveis e contribuem significativamente para o desenvolvimento sustentável.  Todos nós necessitamos destas energias, mas muitos dos recursos do nosso planeta estão a ser sobre-explorados, por essa razão, precisamos urgentemente de adotar medidas que evitem o esgotamento dos mesmos. O uso das energias renováveis possibilita também a redução dos níveis de poluição, altamente benéfico para o planeta.  Assim, ao valorizarmos o uso das energias renováveis, a médio e longo prazo, conseguiremos retirar um alto rendimento das mesmas e, simultaneamente, preservar as fontes não renováveis.  Medidas Propostas: (Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas) 1. Construção de uma central de biomassa para produzir energia termoelétrica, a partir de matérias orgânicas, como os resíduos florestais ou agrícolas.   2. Aproveitamento do relevo acentuado da região e de cursos de água com caudais e forças consideráveis para a instalação de pás hídricas que, com a força da água, produzirão energia que sustentará ecologicamente uma parte considerável da região.   3. Disponibilização de bicicletas e motos em pontos estratégicos, para recolha e entrega em diferentes postos.   4. Instalação de geradores no cais da marina nova do Funchal para produção de energia através de refluxos de água e ar.  Uma Questão (relacionada com o tema) 1. Considerando os investimentos já efetuados nas energias renováveis, acha que os resultados, económicos e ambientais, são positivos para a região?   



Identificação dos Deputados Eleitos 1º Efetivo: Alice Fernandes 2º Efetivo: Mariana Coelho  1º Suplente: Afonso Silva 2º Suplente: Filipa Jesus  Identificação do Jornalista  Francisco Santos  Proposta de tema para a próxima edição do PJR  Turismo sustentável   


