
 
 

Agrupamento Vertical de Escolas de Palmela 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Hermenegildo Capelo – Palmela 

Círculo de Setúbal 

 

Projecto de Recomendação 

Exposição de Motivos: Decorrente da Sessão Escolar de 10 de Janeiro de 2008, foram 
encontradas  as três medidas que fazem parte do nosso Projecto de Recomendação. Pelo 
facto de este ser um tema muito actual e preocupante, as medidas apresentadas derivam do 
debate e da reflexão dos 31 deputados. 
Relativamente à primeira medida queremos salientar o facto de ser cada vez mais preocupante 
o número de automóveis que todos os dias entram nas cidades, contribuindo diariamente para 
a degradação do meio ambiente. Sabemos que nesta sociedade individualista  em que vivemos 
e a necessidade de cada um chegar o mais rápido possível ao seu destino, leva-nos a 
depender cada vez mais do transporte individual. É preciso reflectir nas consequências desta 
atitude e alterar urgentemente os nossos hábitos. Consideramos também que cabe ao poder 
político, governo e autarquias, investir numa política séria de melhoria do ambiente e criar 
condições aos cidadãos para deixarem em casa o automóvel e utilizarem os transportes 
públicos.  
Apesar do nosso governo se mostrar particularmente sensível à utilização das energias 
alternativas, é preciso mais. A produção de energia eléctrica é, como sabemos, responsável 
pela emissão de CO2 para a atmosfera, contribuindo para a degradação do meio ambiente. 
Não podemos prescindir desta energia, mas temos a obrigação de diminuir os efeitos nefastos 
da sua produção. Para que isso aconteça temos de utilizar cada vez mais as energias 
alternativas. Os elevados custos que decorrem da sua instalação, levam frequentemente à sua 
não utilização. Compete pois ao Estado, promover e incentivar  o uso das energias alternativas. 
Felizmente estamos familiarizados com os ecopontos, que se espalham por todo o país. 
Separar o lixo, entrou nos hábitos da maioria dos portugueses. Deparámos contudo com a 
inexistência de locais apropriados para a colocação dos óleos domésticos, impedindo assim a 
sua descarga para os esgotos. Há que facilitar a reciclagem dos óleos para que se alterem os 
hábitos dos portugueses. Para isso nada melhor do que criar um novo ecoponto, destinado à 
recolha do produto que pode ainda ser reutilizado para a produção de combustível, não 
poluente. 
 
Medidas Propostas: 
 

1. Incentivar a utilização dos transportes colectivos, criando transportes públicos mais 
rápidos (corredores), mais confortáveis, em maior número, mais seguros e adaptados a 
pessoas com deficiência. Criar ciclovias, para que se recorra cada vez mais à bicicleta, 
aproveitando o excelente clima de que dispomos. Dar incentivos fiscais à indústria 
automóvel para que construa veículos menos poluentes e agressivos ao meio 
ambiente. 
 

2. Criar legislação que obrigue o Estado a utilizar as energias alternativas, solar ou outras, 
nos equipamentos que lhe pertencem – escolas, hospitais, tribunais, repartições, etc. 
Incentivar, através de medidas fiscais ou outras, os particulares a utilizarem as 
energias alternativas. 

 
3. Colocação de um novo ecoponto na via pública, para recolha dos óleos domésticos.  

 


