
Círculo da Guarda 

Agrupamento de Escolas de Almeida 

PROJECTO DE RECOMENDAÇÕES 

“União Europeia: participação, desafios e oportunidades”. 

 

Caríssimos colegas a nossa intervenção irá ser curta mas muito oportuna, por isso pedimos a 

máxima atenção.  

 

Dados da Eurostat (2005) actualmente, cada cidadão da EU produz em média mais de 

meia tonelada de resíduos por ano. Portugal estando abaixo da média, produz 446 quilos por 

pessoa.  

Umas das principais causas do aquecimento global são os chamados «gases com 

efeito de estufa», lançados na atmosfera por centrais de energia, fábricas, explorações 

agrícolas, transportes e agregados familiares. Estes gases incluem o dióxido de carbono, 

principalmente decorrente da utilização de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás), e o 

metano. Salientamos aqui os transportes.  

A grande maioria dos alunos das escolas urbanas desloca-se para estas, em viaturas 

dos pais/encarregados de Educação, provocando aumento do stress, congestionamentos de 

trânsito e uma produção de gases nocivos ao ambiente. 

Numa lógica de desenvolvimento sustentável, as questões ambientais não devem ser 

deixadas ao acaso. Existe já um Projecto Universitário em Portugal com Bicicletas para alunos, 

vamos alargá-lo a todos os alunos das escolas Portuguesas. Além de ser um contributo válido 

para a redução de gases nocivos ao ambiente, promove hábitos saudáveis de vida.   

Outra questão é a Educação, Investigação e Sociedade da Informação que são um 

pilar de desenvolvimento da União Europeia. Uma sociedade com uma economia dinâmica, 

pressupõe grande investimento em investigação, na educação e na formação. Sabemos que 

muito tem sido feito, mas muito há por fazer. 

Na área da Educação em 2004, a UE criou o programa Erasmus Mundus. Tem sido um 

sucesso. Este programa visa reforçar a compreensão mútua entre a UE e os países parceiros 

através de intercâmbios de pessoas, conhecimentos e competências. Com isto, os 

intervenientes serão mais competentes, dotados de experiências internacionais.   

 

1ª Medida – O Ministério da Educação, em parceria com outras entidades, deverá 

facultar Bicicletas de Utilização Estudantil gratuitamente para todos os alunos se deslocarem 

para a escola.  

2ª Medida – Defendemos a criação de oportunidades de intercâmbio escolares 

internacionais para os alunos do ensino Secundário, em tempo de interrupção lectiva de aulas.  

 


