
 
 
 

Os deputados eleitos da Escola EB-2,3 de Rio Tinto, no âmbito do programa 

Parlamento Jovem, reunidos em sessão escolar no dia 24 de Janeiro tendo em 

consideração o tema de debate do projecto, “Energia alternativa e preservação do 

ambiente”, bem como  o tema do Plano Anual de Actividades do Agrupamento, “ O 

Ambiente”, e ainda os projectos em desenvolvimento na nossa escola como o “biodiesel 

“ e o clube do biodiesel , o Projecto “ o Rio o espelho da minha Cidade” e as pesquisas 

efectuadas deliberaram apresentar a seguinte proposta de recomendação,  

                                      

                              Proposta Recomendação 

 

Atendendo a: 

 

- Que Portugal é um País periférico, que importa a maior parte da energia que 

consome mas em que as condições climatéricas e geográficas permitem, de forma 

privilegiada, o recurso a energias alternativas com a consequente vantagem para a 

preservação do ambiente 

- Que a intervenção no sentido de melhor a eficiência energética é de 

responsabilidade colectiva e pessoal 

- Necessidade de intervenção e acompanhamento a nível Governamental, 

Autárquico e pessoal 

- Á importância de baixar os níveis de produção de CO2 

- Diminuir a libertação de gases que provocam o efeito de estufa 

- Ao elevado custo e às consequências do consumo de energia cuja fonte deriva do 

petróleo 

- À actual situação geo-sócio–político que tem levado ao constante aumento do 

preço do barril de petróleo 

- No nosso País há possibilidade de aumentar a produção de energia a partir das 

marés , vento e solar 

- O nosso  País tem muito dias de sol, uma grande extensão de costa marítima e com 

elevações que permitem bom aproveitamento dos ventos. 

- Que as alterações climáticas estão relacionadas com questões da saúde e 

sustentabilidade das espécies 



 

 

 

 

Recomenda-se que sejam criados: 

 

 

 

1- Incentivos fiscais e/ ou outras formas de apoio para a instalação de fontes de 

energias alternativas, à utilização de transportes públicos nas cidades, com reforço dos 

parques de estacionamento em locais periféricos nas entradas e saídas da cidade, apoio à 

utilização de transportes públicos com financiamento das empresas públicas de 

transporte, nas outras cidades como acontece em Lisboa, aumento do número de 

autocarros movidos a hidrogénio ( como já existem alguns no Porto) e maior da oferta 

de horários e de acessos a transportes públicos. 

 

2- Apoios/ Incentivo à substituição das lâmpadas existentes por lâmpadas de baixo 

consumo e maior eficiência energética em locais públicos, a começar já pelas escolas ( 

por exemplo a nível das secundárias que estão em obras neste momento), à instalações 

de fontes e formas alternativas de energia nas escolas ; como painéis térmicos, solares, 

ou apoio à instalação e promoção dessas alternativas( como na nossa escola que se está 

a trabalhar na produção de biodiesel  que poderia ser utilizado para aquecimento de 

água se se fizessem as devidas adaptações) com vista a uma melhor gestão energética 

mas também incentivar a promoção de acções para uma gestão mais adequada dos 

resíduos, como a colocação de oleões. 

 

3- Mecanismos de apoio e que facilitem o licenciamento da instalação de formas de 

energia alternativas, a construção de habitações energeticamente sustentáveis e também 

do melhoramento e recupera de edifícios antigos, no sentido da promoção das casas 

amigas do ambiente  

 
 

 

 


