
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: Escola Profissional de Cinfães 

Circulo: Viseu 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Todos crescemos com a convicção de que a natureza e toda a sua riqueza são um património 

da Humanidade. Todos consideram que têm direito a um ar puro, água límpida… mas para 

usufruir desses direitos há que preservá-los, porque são direitos que acabarão um dia se não 

fizermos nada para os preservar.  

Assistimos, a cada momento que passa, à destruição da paisagem natural dos Rios em 

Portugal, que deixam de ser ricos em fauna e a sua paisagem torna-se cada vez mais 

degradada. Tudo isto, porque todos os dias, cada barco, seja grande ou pequeno, polui as 

águas, se depositam electrodomésticos e materiais e assiste-se ao crescendo dos desportos 

náuticos poluidores. 

Estamos cansados de ouvir campanhas a sensibilizar, consideramos que, nós jovens, podemos 

ter um papel mais interventivo, pois consideramos importante a mobilização dos jovens para 

a criação soluções para preservar os nossos rios e florestas.  

Conhecedores de que cada um pode contribuir para a não poluição, encontramo-nos ainda 

mais cientes que a acção colectiva é primordial para atingir o objectivo de preservar os rios e 

as florestas.  

 

 

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

 

1.  Atribuir verbas a instituições/associações constituídas maioritariamente por jovens 

com o objectivo de preservar o ambiente; 
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2.  Criar incentivos à prática de desportos náuticos não poluente; 

 

 

3.  Criar clubes amigos do ambiente nas escolas. 

 


