
 1 

Escola Básica Integrada de Bucelas 
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Projecto de Recomendação 

 

Exposição de Motivos:  

 

Desde cedo, sabemos que a poluição é um problema e um aspecto negativo do progresso. Até há 

pouco tempo, a preocupação foi ter fontes de energia acessíveis e baratas. Actualmente, algumas 

fontes começam a escassear e, por isso, ficam mais caras, como o petróleo. Para além disso, 

algumas fontes de energia poluem consideravelmente o ambiente. Estas serão as duas razões 

principais que levaram os cientistas e investigadores a pensar em formas de energia alternativas, 

quer dizer, em substituição dos combustíveis fósseis e, mais importante, renováveis, ou seja, que 

praticamente não se acabam. Uma excelente maneira de proteger e preservar o ambiente é, pois, 

adoptar fontes de energia renováveis.  

Nós, jovens, temos um papel importante neste processo, porque estamos mais despertos do que 

os adultos para a necessidade de proteger o ambiente; somos activos, não temos medo de mudar 

e, sobretudo, somos os “homens e mulheres do amanhã”.  

Somos jovens motivados. O Parlamento deu-nos uma grande oportunidade para apresentarmos as 

nossas ideias e mostrarmos aos adultos (parlamentares e pessoas em geral) que é preciso que 

eles actuem a favor do ambiente.  

Com o objectivo de rentabilizar os recursos naturais do nosso país, já que Portugal tem excelente 

exposição solar, propomos a implementação de benefícios fiscais para as empresas que produzem 

painéis solares. Deste modo, estes tornar-se-iam mais acessíveis para o consumidor, haveria 

maior circulação de produto nacional e, até, maior possibilidade de exportação deste mesmo 

produto. Tal medida teria efeitos visíveis na economia nacional.  

Os membros do Estado podem e devem dar o exemplo, comprando carros menos potentes (afinal, 

os limites de velocidade são baixos, não são necessários carros de alta cilindrada). O dinheiro que 

pouparão servirá para comprar carros mais amigos do ambiente, os carros híbridos.  

“De pequenino se torce o pepino”, diz o ditado. Quanto mais cedo as crianças e jovens começarem 

a ouvir falar destas questões e problemas, mais facilmente se tornarão cidadãos conscientes, 

participativos e interventivos, daí que seria uma excelente ideia implementar no 1º Ciclo, como 

área extra curricular, um clube do ambiente. 

Esperamos com as nossas ideias e a nossa participação neste projecto contribuir para um mundo 

melhor, mais limpo, mais puro, mais moderno, onde se possa viver confortavelmente e em 

harmonia com o ambiente!   
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Medidas propostas:  

 

1. Benefícios fiscais para as empresas que produzem painéis solares, o que tornará os 
painéis mais baratos para o consumidor. 

 
2. Substituição dos carros de alta cilindrada utilizados pelos membros do governo por 

outros mais económicos e de sistema híbrido de modo a incentivar esta prática entre 
os cidadãos. 

 
3. Implementação no 1º Ciclo de um clube do ambiente como área extra curricular. 

 

 

Projecto de recomendação aprovado na sessão escolar de 23 de Janeiro  


