Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo - Esc. José Falcão
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Reciclagem de resíduos têxteis, nomeadamente trapos. Os mesmos podem ter diversas
utilidades como: a transformação dos mesmos em pasta de papel (desde que não contenham
fios sintéticos), novas peças de roupa, reaproveitamento para diversos fins como carteiras,
pastas, adornos, etc.
Considerando que:
- a poluição e os desperdícios são cada vez maiores, situação que resulta em desfavor das
campanhas mundiais sobre tais tópicos, aumentando a preocupação quanto ao futuro do
planeta.
-a "era do descartável" vai frontalmente contra a profunda crise económica que Portugal e
outros países estão a viver. Há que saber reaproveitar. Há que saber educar para o reciclar
têxtil.
-o desemprego e falta de esperança no futuro são cada vez maiores, tornando-se preemente
projetos inovadores, simples e viáveis em termos económicos e sociais.
- já se faz reciclagem de plásticos, vidros, metais, e outros materiais, mas nunca foi
contemplado o resíduo têxtil em Portugal. no entatno, parte desses resíduos são enviados
para empresas espanholas de transformação.
Estes aspetos abordados podem ser combatidos através da criação de micro empresas e
empresas de natureza familiar, para transformar esses resíduos em outro tipo de matérias,
cujos custos podem ser muito suportáveis, em virtude da matéria a trabalhar resultar a custo
baixo, ou mesmo, a custo zero.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Campanha de sensibilização e esclarecimento, junto da população, com a colaboração dos

agentes de desenvolvimento locais, para a importância da reciclagem de têxteis (trapos).
Nesta campanha urge estabelecer objetivos futuros quanto à recolha desta matéria a
transformar, nomeadamente, colocação de contentores Ecopontos; orientação da população
para depósito dos resíduos em causa.

2. Nesses objetivos estão contemplados o aparecimento de micro empresas e empresas de
origem familiar (criação de empregos, através de concessão de micro crédito), tendo em vista
reaproveitar os texteis para objetos e materiais específicos. Cada micro empresa pode criar a
sua própria linha de produtos , explorando nichos de mercado (ou papel; ou adornos; ou
carteiras, ou indústria automóvel).

3. E ainda, proteger o meio ambiente, diminuindo a "era do descartável", reforçando a
reciclagem de resíduos têxteis. Numa época onde o lixo é cada vez em maior quantidade
diariamente, pondo em risco a "saúde" do planeta, há que saber reutilizar para criar
empregos e proteger o meio ambiente.

