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PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO DA ESCOLA 

 

INTRODUÇÃO 

 

“ENERGIAS ALTERNATIVAS E PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE” 

 

Assistimos hoje a um acelerado avanço científico e tecnológico. Todos sabemos 

que o sucesso das sociedades actuais estará comprometido se não potenciarmos a 

tomada de decisões acertadas e esclarecidas, tendo como principal premissa o futuro 

global da humanidade. 

Os jovens da Escola Serra da Gardunha, estão conscientes deste problema e de 

que a sua resolução passa por uma actuação cientificamente esclarecida e racional na 

gestão dos recursos, que a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de 

vida, passa, também, por uma cada vez maior utilização de energias renováveis.  

 

Relativamente à primeira medida que vamos apresentar, justificamos do seguinte 

modo: 

A organização de cimeiras servirá para cada país discutir os seus problemas e tentar 

resolve-los com um fundo mundial. A angariação dos fundos será realizada da seguinte 

forma: 

-pagamento de uma cota anual, por país, com um valor de mediante acordo; 

-as fábricas deverão ser classificadas consoante o nível de poluição que produzem, e 

as que tiverem um elevado nível deverão ser punidas num certo montante que reverterá 

para o fundo mundial. 

 

 



Quanto à segunda medida pensamos ser muito importante a educação das 

populações e a aposta nas camadas mais jovens. Pois, assim, poderá haver mais vontade 

em investir nas energias renováveis e quem sabe se não poderão nascer futuros 

engenheiros de novas energias, que tenham como prioridade torná-las mais eficientes. 

 

      A terceira e última medida considera que há que ter em conta que Portugal faz 

parte do grupo de países que em 1997 assinou o Protocolo de Quioto, no qual se 

comprometeram a limitar a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) até ao ano 

2012. 

     Atendendo a que em 2003, Portugal já havia ultrapassado em 9% os valores 

acordados e que o nosso país possui o maior número de horas de Sol de toda a Europa, 

entendemos que o estado deve ser o primeiro a dar o exemplo, dotando todos os 

edifícios de que é proprietário (escolas, ministérios, tribunais, etc.) de painéis solares, 

tornando-os sustentáveis energeticamente. Para tal, pode e deve aplicar as verbas dos 

impostos recolhidos com as energias poluentes (gasolina e gasóleo) que representam, 

anualmente, vários milhões de euros.  

 

 

 

MEDIDAS APROVADAS NA ESCOLA 

 

    A primeira medida que propomos passa pela angariação de fundos para o 

desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de energia, e organização de 

cimeiras entre várias nações, para debater assuntos como: ecologia e aproveitamento de 

energia. 

 

    Na segunda medida pensamos que o Governo Português poderia incentivar a 

investigação científica, promovendo concursos para estudantes universitários de forma a 

tornar mais eficientes as energias renováveis. 

 

    Na terceira e última medida propomos a colocação de painéis solares em todos os 

edifícios públicos tornando-os sustentáveis do ponto de vista energético.  

 


