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Exposição de motivos: Os problemas ambientais estão a aumentar e o Planeta está a ter 

dificuldades em suportar as agressões que o Homem inflige. O Planeta “Negro” começa 

realmente a constar das preocupações da maioria dos cientistas, investigadores, 

ambientalistas e população em geral. Mas não basta só ter noção dos problemas que o meio 

ambiente enfrenta. É preciso tomar medidas para que o Planeta volte a respirar de alívio. É 

preciso pôr mãos à obra se queremos continuar a viver na Terra. 

 Imbuídos neste espírito, decidimos participar no projecto “Parlamento dos Jovens” e 

tentar dar o nosso pequeno contributo para ajudar a salvar o planeta, apresentamos três 

medidas que consideramos serem pertinentes e adequadas ao projecto.  

 Decidi-mos propor medidas que se aplicam a lugares do nosso quotidiano, neste caso, 

as escolas, por ser um universo não desconhecido para nós. Na nossa opinião, a 

implementação destas medidas nas escolas já é um bom começo, porque achamos que estas 

devem dar o exemplo. 

 Ao despejarmos o óleo alimentar no lava-loiça estamos a criar graves problemas ao 

funcionamento das ETAR’s e nos sistemas de esgotos. Apesar de em Portugal a reciclagem 

ser pouca, devido ao facto de haver poucos centros de recolha e de reaproveitamento, estes 

óleos podem ser transformados em sabão, em biodiesel e em ração para animais. A 

reciclagem de óleos alimentares reduz o impacto no meio ambiente e os produtos 

transformados não são tóxicos. Além disso, o biodiesel obtido é menos poluente do que os 

combustíveis usados nos veículos automóveis. 

 O nosso país tem excelentes condições para a utilização da energia solar, uma vez 

que o nosso clima o permite. No entanto, este tipo de energia é uma das menos aproveitadas 

no nosso país. A implementação de painéis solares nos nossos edifícios é uma excelente 

opção, porque constitui uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis e não tem impactos 

negativos no meio ambiente.   

 A iluminação é responsável por 10 a 15% do consumo total de electricidade numa 

habitação. Grande parte da energia utilizada é electricidade que provém da transformação dos 

combustíveis fósseis, que são os principais responsáveis pela emissão de carbono para a 

atmosfera. Logo, ao reduzir o consumo de energia, estamos também a reduzir as emissões de 

carbono para a atmosfera, e, consequentemente, a ajudar a travar o aquecimento global. 

Apesar de o custo inicial das lâmpadas economizadoras ser elevado, como estas consomem 

menos energia, a longo prazo tornar-se-ão rentáveis. As lâmpadas economizadoras possuem 

mercúrio, que pode ser perigoso para o meio ambiente, mas já existem empresas que se 

dedicam à sua reciclagem.  



  

 

Medidas propostas:  

  

 1. Nas escolas devem ser criados oleões para a se fazer recolha dos óleos alimentares 

provenientes da cozinha, com o objectivo de se proceder à reciclagem dos mesmos. 

  

 2. Edifícios públicos ou privados com consumo de electricidade superior a 1500 euros 

deverão ser abastecidos num total ou em metade por energia solar. 

  

 3. As escolas devem substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas 

economizadoras. 
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