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Ao elaborar a presente proposta o nosso interesse é contribuir para preservação do 

meio ambiente. É com grande apreensão que olhamos para o nosso futuro, os níveis de co2 

batem recordes todos os anos, as temperaturas aumentam, os padrões de pluviosidade sofrem 

alterações, verifica-se uma maior incidência de fenómenos meteorológicos extremos 

(ex.:furacões, inundações, secas, vagas de frio ou de calor…), fogos florestais, subida do nível 

das águas do mar, todo este cenário, por sua vez, afecta a qualidade de vida humana: 

agricultura, economia, a saúde entre outros. 

Como jovens que somos não queremos ficar de braços cruzados, a assistir à degração 

do Planeta Azul, queremos seguir a máxima do Provérbio Africano que diz: Quando rezares, 

mexe os pés. 

Não se pode querer sem poder, e se podemos fazer algo porque não tentar, é simples 

basta que todos nós façamos algo para mudar tais baixos níveis de qualidade de vida. 

A problemática aqui apresentada tem uma dimensão global, por isso todos os cidadãos 

devem contribuir para a preservação do meio ambiente, no entanto queremos chamar a 

atenção para uma outra questão da problemática, que na nossa opinião não está explorada. 

Após uma reflexão sobre as nossas rotinas diárias, chegámos à conclusão, que os 

electrodomésticos, automóveis, computadores, máquinas fotográficas, telemóveis, 

instrumentos, entre outros, têm um ciclo de vida cada vez mais curto. Informamo-nos sobre o 

seu processo de fabrico e a reciclabilidade dos mesmos. Na parte dos produtos que provêm da 

família dos plásticos, verificámos que a tendência, por questões de custo, tem sido 

desenvolvimento de tecnologias, que tornam os mesmos irrecicláveis. Isto é produtos que no 

seu fabrico, utilizam mais do que um tipo de plástico, ou seja, materiais incompatíveis. Milhares 

de Toneladas ano de plástico não são recicladas, tendo como fim o aterro ou a queima.   

Nós sabemos que irá ser difícil chegarmos a níveis positivos, mas com a ajuda de 

todos sabemos que iremos conseguir dar a volta. 

O nosso desafio é: encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e o 

respeito pelo ambiente. Será que é possível? Acreditamos que sim. Vamos lutar por isso.  

 

MMMeeedddiiidddaaasss   PPPrrrooopppooossstttaaasss   
 

1 Os bens produzidos na União Europeia deverão ser: de fácil desmontagem, os 

materiais incompatíveis ou perigosos deverão ser separáveis e os elementos de 

plástico deverão ser fabricados a partir de um polímero único ou de polímeros 

compatíveis. 

 

 



2 Construção de pontos de desmantelagem de equipamentos e separação de 

materiais recicláveis dos não recicláveis. 

 

3 Os  produtos deveriam ter um rótulo ecológico comunitário com informação sobre a 

sua reciclabilidade. 

 
 

 
 
 
  


