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Somos jovens e preocupamo-nos com o nosso futuro. Usamos, gastamos e abusamos 

de tudo o que a natureza nos oferece. Em troca, produzimos lixos que a contaminam e a 

destroem. 

Que realidade  estamos a viver? Que mundo nos espera amanhã? 

Considerando que: 

 a nossa qualidade e nível de vida são cada vez mais deficitários com a 

degradação contínua dos ecossistemas naturais, pois ao destruirmos as 

florestas, ao poluirmos o ar, a água dos rios e do mar, ao consumirmos 

exageradamente os recursos naturais, ao degradarmos os solos, ao 

produzirmos resíduos, agredimos os ecossistemas e contribuímos para o 

desequilíbrio ambiental; 

 os recursos fósseis (carvão, petróleo, gás natural, …) estão a escassear, em 

virtude de estarem a ser utilizados a um ritmo superior ao da sua reconstituição 

natural , devido ao progresso científico e tecnológico e ao desenvolvimento 

industrial que levou a um consumo crescente de recursos naturais para a 

obtenção de matérias-primas e de energia;  

 o buraco do ozono está a aumentar e consecutivamente os problemas de 

saúde (no ser humano, nos animais, nas plantas) e de ambiente (com o 

degelo, o aquecimento global, a desertificação…). 

Os argumentos indicados justificam as seguintes medidas: 

 

1º - Melhorar a qualidade do ar (proibindo o uso de veículos poluentes, sobretudo em 

meios urbanos, incentivando a uma maior utilização dos transportes públicos e/ou 

veículos não motorizados/amigos do ambiente, aumentando a reflorestação e os 

espaços verdes para maior produção de oxigénio), da água (verificando o 

funcionamento das estações de tratamento de águas residuais e criando outras que se 

achem necessárias), do solo (evitando o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes 

químicos na agricultura, produzindo menos resíduos, reduzindo, reutilizando, 

recuperando e reciclando os resíduos sólidos urbanos); 

2º - Promover a investigação científica a fim de desenvolver novos meios de produção 

de energia renovável e maior aproveitamento das características naturais e geográficas 

do nosso país e/ou do mundo, para preservação do ambiente; 

3º - Incentivar o poder central e local a facultar apoio financeiro, humano e técnico, a 

particulares e empresas, de forma a desenvolver uma maior utilização/consumo de 

energias produzidas através de fontes renováveis. 


