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Projecto de Recomendação da Escola Secundária de Lagoa – Círculo dos Açores 

 

Exposição de Motivos 

A preservação do Ambiente e o recurso às energias renováveis não podem ser 

preocupações apenas do governo açoriano, ou do governo português ou até das instituições 

europeias, têm de ser de todos os governos à escala mundial. Para isso é necessário reunir 

esforços e pôr em marcha boas práticas, respeitando nomeadamente o Protocolo de Quioto. 

 Em Portugal, podemos assumir o nosso papel de várias formas, desde já ao poupar a 

energia e começar a utilizar as energias renováveis em maior quantidade. Temos, contudo, de 

nos mentalizar que muito dinheiro terá de ser gasto nesta iniciativa, mas que é vital recorrer ao 

seu uso. Apesar desta “desvantagem” em termos financeiros, não podendo o governo 

português dispensar quantias ainda mais elevadas para a área do ambiente, temos de reunir 

esforços e na tentativa de encontrar uma solução viável e exequível para que, por exemplo, o 

consumo de energia a partir da queima de combustíveis fósseis diminua. Lembremo-nos que a 

queima destes combustíveis fósseis é uma das maiores fontes de poluição, não só nos Açores 

e em Portugal, como também a nível europeu e mesmo mundial. 

O facto de Portugal ainda ser um país bastante poluidor (contudo, segundo um estudo 

recente, somos em 148 países analisados o 18º país mais amigo do ambiente) é, muitas vezes, 

consequência do receio de mudança presente nos portugueses. Para que isso se altere, é 

necessário que a sociedade seja (bem) informada acerca do uso das várias energias 

alternativas, bem como as suas vantagens, desvantagens e o seu impacto. 

Finalmente, se nós, jovens, não tivermos a vontade de mudar, este será um problema 

que nos vai acompanhar ao longo das nossas vidas, e que passará para os nossos filhos, mas 

de um modo ainda mais agravado. A nossa missão, com a ajuda do governo, tem de ser a de 

deixar o mundo um lugar melhor para os nossos filhos viverem, um lugar mais ecológico e mais 

“renovável”.  

 

 

    Medidas Propostas 

 

1 Dar contrapartidas financeiras (no IRC, por exemplo) às empresas que sejam mais 

ecológicas, sendo necessário que estas realizem um processo de certificação de 

Empresa Amiga do Ambiente, nomeadamente e com especial incidência as 

construtoras de automóveis, para que fabriquem carros “amigos do ambiente” (a 

biocombustíveis, hidrogénio, etc.); 
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2. Promover campanhas de sensibilização a nível nacional para a protecção do 

ambiente e a necessidade do recurso às energias renováveis, focando de um modo 

especial a importância da reciclagem e do uso dos produtos sem CFCs, bem como as 

vantagens da utilização das chamadas lâmpadas economizadoras; 

 

3. Encomendar estudos, ao nível das universidades e outros centros de investigação, 

sobre os impactos ambientais do uso dos combustíveis fósseis, de modo a sensibilizar 

a população para a importância da produção das energias renováveis, nomeadamente, 

a eólica, hídrica e geotérmica. 


