
 

 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO 

 

Círculo de Coimbra 

 

Projecto de Recomendação aprovado em Sessão Escolar em 23 de Janeiro 

“Energias alternativas e preservação do ambiente”. 

 

      Na Actualidade as principais fontes de energia derivam dos combustíveis fósseis, recursos 

limitados, cuja utilização envolve, quase sempre, elevados riscos ambientais que afectam todos 

os seres vivos bem como o ambiente em geral. 

       Portugal é um dos países europeus que apresenta condições mais favoráveis para a 

implementação e utilização de energias renováveis: 

- Uma elevada exposição solar; 

- Uma rede hidrográfica relativamente densa; 

- Uma frente marítima que beneficia dos ventos atlânticos. 

       Dado a falta de comportamento ecológico por parte das populações, este problema tem 

vindo a agravar-se. A necessidade de promover uma consciência ecológica que, de forma 

consciente e responsável, interiorize a necessidade de economizar a energia tem de ser 

implementada para que os erros do passado e do presente não ponham em causa o direito das 

gerações futuras viverem num ambiente saudável. Assim, é necessário fazer grandes 

alterações. Pensamos que estas alterações deverão começar pelos edifícios públicos, tais 

como escolas, hospitais e hotéis, entre outros, que, por serem em número elevado permitiriam 

uma alteração muito importante. Por outro lado, serão um exemplo para as pessoas. Estes 

edifícios seriam construídos com soluções arquitectónicas inovadoras que proporcionassem, 

de forma natural, mais conforto ambiental nas vertentes térmica, acústica e de luminosidade. 

Estas construções não seriam muito mais dispendiosas e, além disso, a médio prazo, alguns 

dos custos seriam largamente compensados. 

Certos de que os muitos edifícios existentes não poderão ser completamente reconvertidos, 

poderão, contudo, sê-lo em parte. Assim, o aproveitamento da energia solar num país tão 

beneficiado com a luz do sol, é imprescindível. Além de outros aproveitamentos, alguns já 

bastante utilizados no nosso país, os edifícios públicos deveriam, desde já, colocarem cortinas 

especiais que transformassem a energia solar que nelas embate em energia luminosa para 

utilizar posteriormente, quando está escuro. O recurso à nanotecnologia tem-se mostrado 

bastante promissor. 

Numa época marcada pelo sedentarismo e por conjunto um de problemas que dele decorrem, 

os ginásios estão muito em voga. Podemos dizer mesmo que estão na moda. Por conseguinte, 

o número de utilizadores tem vindo a aumentar constantemente. Assim, há que aproveitar 



esses espaços saudáveis para introduzir energias, igualmente, saudáveis que preservem o 

ambiente. Por outro lado, a utilização destas energias em lugares populares como os ginásios 

serviraõ para sensibilizar as pessoas para estas alternativas.  

Assim, propomos as seguintes medidas: 

 

1. Construção de edifícios públicos eco-eficientes do ponto de vista energético.  

2.  Utilização de cortinas com células fotovoltaicas, com recurso à nanotecnologia.   

3. Equipar os ginásios com aparelhos apetrechados com dínamos com capacidade de 

acumular a energia mecânica produzida durante o exercício e transformada em energia 

eléctrica para posterior utilização.  

 

 


