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Exposição de Motivos 
A poluição é uma problemática cujo aparecimento causa, nos dias de hoje, discussões acerca 

das formas como se manifesta e das melhores práticas para atenuarmos ou minimizarmos os 

seus efeitos. Para entendermos melhor a poluição, recuemos ao início do mundo… 

Aquando do surgimento do Planeta, a vida não era possível, devido ao elevado índice de 

radiação ultra-violeta, às concentrações brutais de CO2 e, principalmente, devido à prematura e 

pouco desenvolvida camada de ozono. Milhões de anos depois, a Terra entrou num período de 

estabilidade, reunindo todas as condições para o aparecimento da fauna e da flora.  

Foi isso que aconteceu - os seres primitivos começaram a povoar toda a superfície e o nosso 

planeta começou a ganhar biodiversidade e prosperidade. 

Avançando mais alguns milhões de anos, apareceu o “poderoso” Ser Humano. No início, o 

Homem vivia em perfeita sintonia e harmonia com a Natureza, mas, em especial desde a 

revolução industrial, com o desenvolvimento tecnológico e com a era do consumo desenfreado 

que se seguiu, a capacidade de regeneração e reposição do planeta começou a dar sinais 

preocupantes, com reflexos na intensidade e frequência cada vez maior de cataclismos e 

mudanças climáticas nunca antes observadas. 

Nos dias de hoje, o Homem não se importa de prejudicar a Natureza só para ganhar dinheiro e 

comodidade. Perdeu-se a sensibilidade. Começou-se a poluir sem escrúpulos, passando até 

por ser um acto natural e frequente, pois apesar de cada um de nós individualmente ter plena 

consciência do perigo para que contribui diariamente com o seu consumismo e comodidade, 

colectivamente, certamente por motivos económicos de curto prazo, ainda não conseguimos 

chegar a um consenso à escala global sobre o modelo de desenvolvimento sustentável a 

seguir. Devido à poluição atmosférica e aos seus efeitos, muitos cientistas referem que o 

aquecimento global do planeta a médio e longo prazo pode ter carácter irreversível e, por isso, 

desde já devem ser adoptadas medidas para diminuir as emissões dos gases que provocam 

esse aquecimento. 

Temos que fazer algo, pelo menos no nosso país. O foco de poluição está a aumentar de dia 

para dia. Não podemos deixar esta herança para as próximas gerações. Temos que apostar no 

desenvolvimento das energias renováveis. 

Por tudo isto, apresentamos as seguintes medidas: 

 
1º Pretendemos propor uma redução significativa dos preços dos transportes públicos, porque 

esperamos: ajudar à promoção da preservação ambiental, contribuindo para a redução dos 

gases com efeitos de estufa; dissolver uma grande parte do trânsito automóvel e consequentes 



engarrafamentos; diminuir as probabilidades de acidentes nas estradas, uma problemática com 

grande incidência em Portugal, na Europa e no Mundo. 

A diminuição dos custos poderá ter implicações financeiras nas empresas exploradoras destes 

transportes, mas reduzindo o preço sustentavelmente, resultará numa maior utilização por 

parte da população em geral, criando, consequentemente, mais postos de trabalho. 

Consideramos esta redução um passo gigantesco para diminuir a poluição em Portugal. A 

população queixa-se que estes estão caros e tem razão. 

 

2º A colocação de painéis solares e foto-voltaicos nas escolas portuguesas permite uma 

poupança expressiva, não só ao nível dos custos da electricidade e gás, promovendo a 

preservação do ambiente que nos rodeia. Os painéis solares são muito úteis para o 

aquecimento de águas, pelo que poderão ser utilizados nos balneários dos estabelecimentos 

de ensino. Por outro lado, os painéis foto-voltaicos permitem transformar a energia solar em 

energia eléctrica, sendo muito úteis porque permitem baixar os gastos na iluminação. 

Além disso, requerem pouca manutenção e têm um tempo útil de vida acima de 20 anos. 

 

3º Sabemos que a maior parte dos alunos portugueses se desloca de automóvel para os seus 

estabelecimentos de ensino. Por isso, a construção de ciclovias, principalmente nas áreas 

circundantes das escolas, seria um acto extremamente relevante para os alunos praticarem 

actividade física enquanto se deslocam. 

É um facto: a obesidade infantil está aumentar! Para não falar da poluição realizada pelos 

gases de escape dos veículos movidos a motor. 

Tendo tudo isto em conta, temos a consciência de que é necessário inovar. 

Para colocarmos esta medida em vigor, será necessário um patrulhamento dessas ciclovias por 

parte das entidades policiais, mobilizando agentes para essas áreas. 

 

Medidas Propostas 
 

1º- Redução do preço dos transportes públicos; 

2º- Colocação de painéis solares e foto-voltaicos nas escolas; 

3º- Criação de ciclovias e promoção do uso de bicicletas. 

 

 


