
 

 

 
Projecto de Recomendação  

da Escola E.B. 2,3/S de Barroselas 

 

Emenda 

 

Tendo em conta que o nosso planeta não está a “seguir” o caminho mais correcto, 

devido à atitude do Homem que opta sempre pela maneira mais fácil ou pela que lhe traz mais 

lucro e rendimentos, não questionando as consequências das suas acções para o planeta 

Terra, logo para o futuro de todos nós; 

Tendo em conta que neste mundo urbanizado, as pessoas tornaram-se “dependentes” 

do seu automóvel para se deslocarem até aos respectivos locais de trabalho (atente-se no 

seguinte facto: em grande parte dos lares portugueses existe mais do que um carro); 

Tendo em conta que, pelo facto de libertarem fumos e gases tóxicos, os automóveis 

são uma das maiores fontes de poluição; 

Tendo em conta que a bicicleta é um meio de transporte prático, não poluente, 

saudável (se pensarmos, por exemplo, que andar de bicicleta é uma forma de combater a 

obesidade, um dos problemas que afecta a sociedade actual); 

Tendo em conta que a poluição tem consequências muito graves, como o aumento do 

efeito de estufa que leva ao degelo dos pólos que, por sua vez, faz subir os níveis médios da 

água do mar, pondo em risco, por exemplo, as zonas habitacionais junto à costa; 

 Tendo em conta que tudo isto compromete seriamente o futuro da vida à superfície da 

Terra; 

Tendo em conta que é absolutamente necessário e urgente um combate efectivo à 

poluição, a este flagelo da sociedade actual, através da aposta nas energias alternativas; 

Recomenda-se: 

1. UM INCENTIVO À UTILIZAÇÃO DE CARROS ELÉCTRICOS, através de um programa 

de apoio do Estado, que permita uma mais fácil aquisição por parte dos cidadãos deste 

tipo de veículos. 

2. A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS NAS ESTRADAS 

PORTUGUESAS, que permita que os ciclistas se sintam em segurança, utilizando 

assim um meio de transporte saudável, lúdico, prático e não poluente. 

3. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ESCOLARES NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

PORTUGUESAS, que seriam, assim, uma referência nos esforços desenvolvidos para 

combater a poluição, permitindo, de uma forma não poluente, não só aquecer a água 

utilizada nos balneários, nas cantinas, como também iluminar as salas de aula e os 

restantes espaços da escola. 

A professora responsável, 

     Ana Paula Parente 


