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Exposição de Motivos:  
 

Se a primeira medida for implementada  no país, representará uma redução de 

emissões de CO2 em cerca de um milhão de toneladas. Esta medida funcionará da seguinte 

forma: começando por informar as freguesias, onde estas podem criar associações em que 

informem os agricultores e expliquem o sucedido. Depois da plantação dos cereais, estes 

serão vendidos a uma empresa responsável pela produção de biocombustível, com a qual se 

estabelecerá uma parceria, vantajosa para ambos os lados. 

 

Se a segunda medida for implementada, esta zona como  é alvo das matas nacionais, 

recurso natural que é muito benéfico à população e também pode ser ao ambiente; poderíamos 

alertar os três concelhos envolvidos, que utilizassem os resíduos florestais para produzir 

energia. Depois, bastava dispensarmos os resíduos recolhidos ao longo do tempo a uma 

central termoeléctrica, para que esta os pudesse utilizar para a produção de energia, que utiliza 

como principal combustível a biomassa.  

 

Se a terceira medida for implementada. Com as actividades lúdicas, nós alunos do Colégio de 

Quiaios  pretendemos: 

–  Chegar a uma maior população e atingir as várias camadas sociais; 

– Motivar e despertar interesse sobre o tema; 

– Maior aquisição de conhecimentos sobre o tema. 

Para isso, temos várias actividades lúdicas que pretendemos realizar: 

– Um concurso de curtas-metragens tendo como tema o meio ambiente; 

– Um concurso de fotografia sobre o mesmo tema; 

– Visitas de estudo de modo a conhecer um local onde possamos aprender mais 

sobre as alterações climáticas; 

– Peddy-paper com base nesta temática. 

 

Medidas propostas:  

 

1. Incrementar a produção de cereais no concelho da Figueira da Foz para a produção de 

bio combustível. 

2. Utilização de resíduos florestais das matas nacionais, pertencentes ao concelho da 

Figueira da Foz, de Mira e de Cantanhede, para a produção de electricidade que utiliza 

como combustível a biomassa. 

3. Actividades lúdicas que incentivem a protecção do ambiente. 


