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As alterações climáticas podem ser um grande problema, se não forem tomadas as medidas 

necessárias para reduzir as emissões de gases que contribuem para o efeito de estufa. O clima 

pode tornar-se cada vez mais imprevisível, o que terá impactes directos negativos sobre os 

ecossistemas terrestres, nos diversos sectores socio-económicos mundiais, na saúde pública e 

na qualidade de vida das pessoas em geral. Se tentarmos, cada um de nós, pode fazer a sua 

parte para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito de estufa e aquecem o nosso 

planeta. Segundo Al Gore, autor do livro “Uma Verdade Inconveniente”, o Mundo pode 

mesmo caminhar para cenários catastróficos se a utilização da energia continuar a ser feita 

dentro dos moldes actuais.” Em 45 anos, a civilização humana pode desaparecer”. 

Numa altura que os efeitos devastadores das alterações climáticas se fazem sentir de forma 

crescente e com maior intensidade temos que obrigatoriamente aumentar a produção de 

energia a partir de recursos renováveis – são inesgotáveis e não libertam gases efeito de 

estufa. O Ministro do Ambiente, Nunes Correia disse a partir de Bali: "Cada um de nós é 

responsável por consumos desnecessários e que contribuem para as alterações 

climáticas", acrescentando que há ainda que apostar nos painéis solares, na energia solar 

térmica, no uso de viaturas híbridas ou de baixo consumo e na utilização dos transportes 

colectivos. 

A nossa região pode aproveitar as suas potencialidades para aumentar a produção de energias 

renováveis:  

- Energia hídrica nos vales dos rios; 

- Energia eólica nas regiões de elevada altitude e ventosas; 

- Biomassa - aproveitando os resíduos sólidos provenientes da agricultura, pecuária, floresta e 

lixos urbanos biodegradáveis. 

Reduzirmos o consumo energético, aumentarmos a reciclagem e promovermos o aumento da 

produção de energia a partir de recursos renováveis deverão ser as grandes medidas do nosso 

futuro para termos um desenvolvimento sustentável do Planeta. 

Muitos destes gases provêm de actos que fazemos todos os dias, por isso só temos que 

aprender a fazer algumas coisas de forma mais eficiente.  

A escola é o lugar privilegiado onde nós podemos aprender a alterar os nossos 

comportamentos, melhorando a utilização dos recursos que a natureza nos disponibiliza, 

permitindo-nos caminhar para um desenvolvimento sustentável. É por esta razão que nós 



estamos aqui, que aderimos a este projecto, e que pretendemos despertar nos colegas e 

noutras pessoas menos atentas, ligadas à comunidade escolar, o interesse por este tema. 

Assim, por tudo o que atrás foi dito e tendo em consideração a vontade política do Governo no 

auxílio ao desenvolvimento deste tipo de energias, os deputados da nossa Escola depois de 

trabalhadas, analisadas e fundidas algumas das várias propostas em Sessão Escolar, 

resolveram propor as seguintes medidas: 

 

1 – Alterar os nossos comportamentos no dia - a - dia reduzindo o consumo de energia sem 

por em causa o conforto e a produtividade das actividades dependentes de energia. 

2 – Melhor aproveitamento dos elementos dos climas existentes em Portugal tendo em vista 

uma melhor exploração das energias renováveis. 

3 – Aumentar a produção de energia a partir de recursos renováveis utilizando potencialidades 

da nossa região.  


