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Nos dias que correm é possível ter acesso a todo o tipo de informação referente aos 

mais diversos temas. 

  Como “adultos do futuro” é imprescindível que nos informemos sobre os problemas de 

hoje para vencermos as dificuldades do amanhã, a fim de virmos a ser cidadãos “de corpo 

inteiro”. 

Quando abordamos a problemática da sociedade actual, é impossível não elencarmos 

os problemas atinentes ao Ambiente, tais como a emissão cada vez mais significativa de gases 

poluentes, a voracidade relativa ao uso do petróleo bem como a utilização desenfreada dos 

transportes unipessoais levando a uma saturação da qualidade dos recursos naturais. 

Face aos problemas supracitados, indutores de modificações significativas ao nível dos 

diversos ecossistemas, devemos atentar, mais pormenorizadamente, porque são realmente 

preocupantes, naqueles que se relacionam com o buraco na camada de ozono, as chuvas 

ácidas e o efeito de estufa. 

Devemos pois “colocar a mão na consciência” e incluir no nosso dia-a-dia medidas 

simples, mas passíveis de fazerem a diferença. 

Assim, a nossa escola propõe a adopção das seguintes medidas, a serem tomadas 

pelos órgãos ou entidades competentes: 

 

1- Apoio financeiro ou benefícios fiscais por parte do Estado a quem instalar 

ou produzir equipamentos “amigos do ambiente”, tais como os sistemas de 

aproveitamento dos recursos naturais (renováveis – vento, sol, marés e 

ondas); 

 

2- Redução do pagamento dos impostos sobre a compra de 

electrodomésticos bem como a diminuição dos valores pagos referentes a 

gastos de gás e electricidade para os cidadãos que instalem painéis 

fotovoltaicos e introduzam a energia produzida pelos mesmos na rede 

pública, para benefício dos restantes habitantes; 

 

3- Atribuição de fundos aos centros de investigação que dirijam os seus 

estudos para a descoberta de novas fontes de energias renováveis e para 

as suas correspondentes formas de aplicação.  

 


