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Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Teixoso / Círculo de Castelo Branco  

Portugal é um dos países europeus que melhores condições possui para a utilização 

em larga escala de energias renováveis. Temos uma elevada exposição solar e uma frente 

marítima que beneficia dos ventos atlânticos que são factores que podem fazer descer para 

metade a factura dos gastos energéticos do país, que se cifra em mais de 2,5 mil milhões de 

euros anuais e é directa ou indirectamente responsável por cerca de sessenta por cento das 

importações nacionais. Se a estes números juntarmos o facto de o nosso país apresentar a 

menor taxa de eficiência energética da União Europeia, Portugal coloca-se numa posição de 

extrema dependência face a países terceiros situação que tem que reverter urgentemente e 

respeitando o meio ambiente. 

A hora de mudança é agora!  

O vento e as radiações solares existentes nos seis continentes do planeta são 

suficientes para suprir o consumo mundial de energia (o vento em mais de quatro vezes, o 

nível actual de consumo e a luz solar que ilumina a Terra a cada hora é suficiente para suprir 

as necessidades humanas por um ano inteiro.). 

No momento em que o mundo se mobiliza contra o aquecimento global, é hora de 

agirmos melhorando a nossa economia e a qualidade ambiental na Terra. 

Há muitas maneiras de utilizar as fontes de energia renovável. A energia eólica 

(através da utilização de aerogeradores) é, já, hoje uma história de sucesso, gera electricidade 

para milhões de pessoas, empregos para dezenas de milhares de seres humanos e biliões de 

dólares de lucro. A energia solar produzida através de painéis solares térmicos, pode aquecer 

a água e o ar para casas e instalações industriais; e a utilização de células foto voltaicas, 

permite gerar directamente a partir da luz do sol, electricidade. Simples, confiável, segura, e 

silenciosa, é uma electricidade livre de qualquer poluição. 

Projecto de Recomendação 

Em resultado da investigação e estudo efectuados o Grupo de jovens deputados da 

Escola Básica do 2º e 3º ciclo do Teixoso aprovou em sessão escolar, a Resolução n.º 1/2008, 

de 17 de Janeiro. 

O Projecto de Recomendação tem como objectivo a utilização de energias primárias 

renováveis em substituição das energias convencionais. Como energias primárias renováveis e 
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tendo em conta o enquadramento geográfico do país, optamos pelo recurso à utilização da 

energia solar e eólica, por serem as opções mais vantajosas. O Sol e o Vento são grátis para 

todos: dependendo das utilizações o custo tecnológico inicial é rapidamente amortizado; 

exigem sistemas tecnológicos de pouca manutenção; não são poluentes, isto é, não emitem 

gases de efeito de estufa, nem produzem ruídos; a produção de energia eléctrica a partir da luz 

do sol é simples, confiável, segura, e silenciosa, é uma electricidade livre de qualquer poluição.  

 

1- Recomendando que em todos os edifícios públicos, designadamente os 

escolares, sejam instalados equipamentos solares e mini aerogeradores visando 

a produção de energia e consequentemente a melhoria da qualidade de vida dos 

utentes que neles trabalham ou estudam, rentabilizando as inesgotáveis energia 

solar e eólica.  

2- Para que, todos os edifícios públicos se tornem auto suficientes 

energeticamente, propomos que sejam substituídos os telhados [lusalite que 

ainda existem em grande parte de edifícios escolares, e que tem na sua 

composição amianto (substância cancerígena) que faz mal à saúde de todos e 

que a União Europeia já, há muito recomendou a sua substituição] por telhas foto 

voltaicas que em dias solarengos recebem a energia do sol e a transformam em 

energia eléctrica, e painéis solares para aquecimento das águas para: banhos; 

lavar alimentos; aquecer o ar de salas de aula; aquecimento de piscinas, etc. 

3- Como alternativa aos dias encobertos, para que, não haja cortes no 

abastecimento energético propomos a instalação de mini aerogeradores. A 

junção das tecnologias das energias, solar e eólica, podem oferecer melhoria da 

qualidade de vida e contribuir para a manutenção de um ambiente saudável.  

Teixoso 17 de Janeiro de 2008. 

 

 

 

 


