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PARLAMENTO DOS JOVENS 
Projecto de recomendação 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

As questões ambientais estão hoje e cada vez mais na ordem do dia. 

Por toda a parte são produzidos debates sobre as causas do aquecimento 

global, a emissão de gases poluentes para a atmosfera, o buraco na camada 

de ozono. 

 

Ninguém consegue ficar indiferente a estas questões. Elas dizem respeito a 

todos nós. Delas dependerá o futuro do Planeta e da Vida Humana. Todos os 

dias assistimos a exemplos dramáticos de como as mudanças climáticas 

colocam em risco a nossa sobrevivência. Cheias, fogos florestais, glaciares a 

derreter, erosão das zonas costeiras, avanço dos desertos, são infelizmente os 

exemplos mais visíveis destas anomalias climáticas que todos sentimos e pelas 

quais todos somos responsáveis. 

 

A recente atribuição a Al Gore, do Prémio Nobel da Paz, tendo como 

fundamentação o seu inexcedível papel na «cruzada» que tem protagonizado 

em consciencializar o mundo para a sua «verdade inconveniente», voltou a 

fazer com que muitos relembrassem esta problemática de salvar o Planeta. 

 

Tudo parte dos hábitos e acções que as sociedades modernas desenvolvam. A 

questão estará em reduzir o uso de fontes de energia mais usadas 

actualmente: o petróleo, o carvão e o nuclear. É preciso vencer o desafio de 

reduzir a utilização dos chamados combustíveis fósseis, esgotáveis em pouco 

tempo e extremamente poluidores do ambiente. Haverá que optar pela 

utilização de energias renováveis ou alternativas que não prejudicam ou 

prejudicam menos a natureza, que não se gastam pelo seu uso e não têm um 

limite de utilização no tempo, que são amigas do ambiente, renováveis e 

perenes: a energia solar, energia eólica, energia hídrica e biomassa. 
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É da nossa responsabilidade como geração do futuro garantir a 

sustentabilidade no meio ambiente para que possamos transmitir à próxima 

geração um mundo melhor que aquele que recebemos. Existem uma série de 

pequenos actos que se podem desenvolver para conseguir um melhor 

ambiente. 

 

Por isso como Deputados à sessão escolar propomos a adopção de medidas e 

Legislação tendo como base as seguintes: 

 

MEDIDAS PROPOSTAS 

1ª Tornar obrigatório que nos novos edifícios públicos e particulares a construir 

seja obrigatório a elaboração de um Projecto de Gestão Ambiental que preveja, 

designadamente, a instalação de geradores solares que tornem o edifício 

autosuficiente energeticamente, podendo transferir para a rede pública a 

energia sobrante. 

 

2º Lançar um Programa Nacional de Lâmpadas de Baixo Consumo, que 

consomem um quarto da energia das incandescentes e duram muito mais 

tempo, poupando no consumo genérico de energia, evitando menos custos por 

família e menor emissão para a atmosfera de gases que propiciam o efeito 

estufa. 

 

3º Proibir o uso de sacos de plástico nas grandes superfícies comerciais e 

demais postos de comércio, mas também em momentos de Campanhas 

publicitárias, eleitorais ou outras, pelos graves consequências que trazem para 

o ambiente. 

 

Aprovado em Sessão Escolar 
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