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PARLAMENTO DOS JOVENS – EDIÇÃO 2008 
 

TEMA DO 3.º CICLO: «Energias alternativas e preservação do 
ambiente» 

 

 

Projecto de Recomendação  
da Escola Básica 2,3 de Lamaçães (Braga) 

 
 
 
 À medida que a população mundial aumenta são cada vez maiores as necessidades 

energéticas e a satisfação dessas necessidades tem-se baseado na excessiva exploração de 

recursos não renováveis (como petróleo, carvão e gás natural), o que tem provocado sérios danos 

ambientais e, no caso de as fontes se esgotarem, isso será causa de uma grave regressão 

económico-social.  

É por estes motivos que se torna tão importante e urgente aprender a gerir o que temos e a 

procurar alternativas energéticas renováveis, que não prejudiquem o ambiente. 

 

 Considerando que, de acordo com as estimativas do Eurostat (Statistical Office of the 

European Communities), Portugal tem uma dependência de 99,4% das importações de energia de 

outros países, o que condiciona bastante o desenvolvimento económico do país; 

 Considerando que as energias fósseis são muito poluentes e esgotáveis; 

 E tendo em conta que, sendo Portugal um país com uma das médias mais elevadas de 

incidência solar na UE, com mais de 2.000 kWh/m2, podemos dar a volta a esta situação; 

 Considerando também que as energias alternativas são ainda muito dispendiosas; 

 Considerando ainda que a sensibilização e intervenção a favor do ambiente pode e deve 

começar nas escolas; 

Propomos: 

1. A exploração e utilização de energia solar nas escolas de forma a cobrir 100% dos gastos 

energéticos escolares, instalando painéis solares/fotovoltaicos em todas as escolas públicas, o que 

implicará: 

i. a melhoria dos sistemas de iluminação dos espaços escolares, utilizando 

também lâmpadas de poupança de energia; 

ii. o melhoramento dos sistemas de aquecimento geral das escolas; 

iii. a renovação dos sistemas de aquecimento de água nos pavilhões desportivos, 

cantinas, casas de banho, etc., tornando-os mais modernos, eficazes e 

económicos; 
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iv. a construção de novas escolas ou a renovação das já existentes com 

preocupações ambientais e de bem-estar; 

2. Que o Estado promova a instalação de painéis solares/fotovoltaicos nas habitações particulares, 

permitindo que o custo total da sua aquisição seja considerado despesa a incluir na declaração de 

IRS como dedução à colecta (Artigo 85.º, do Código do IRS).  

 

     Escola Básica 2, 3 de Lamaçães, 26 de Janeiro de 2008 

 


