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Exposição de Motivos:  

As duas primeiras medidas propostas pela escola surgiram do debate em torno do tema «O 

Império da Água», no qual se reflectiu sobre a importância da água doce, a sua escassez e 

irregular distribuição no planeta que já motiva grandes migrações de sul para norte e poderá 

gerar conflitos entre as nações que a detêm e as que dela carecem. Cientes de ser Portugal 

um país do Sul da Europa, com as bacias hidrográficas mais exploradas do continente, 

entendemos ser fundamental poupar a água doce disponível para consumo humano bem como 

aproveitar a que cai gratuitamente do céu, pronta a ser consumida. Além disso, não parece 

fazer sentido regar jardins, lavar carros, despejar sanitas com água tratada: trata-se de gastar 

dinheiro e água potável de forma pouco nobre, que em nada dignifica a própria água! 

 A terceira medida foi o centro da campanha de uma das listas concorrentes: a 

poupança de energia deve começar em casa de cada um de nós. Para tal impõe-se a 

sensibilização das populações de forma a alterar os seus hábitos de consumo em gestos do 

dia-a-dia. Uma campanha publicitária bem orquestrada que apelaria à consciência ecológica de 

cada um, motivando para: 

i. Desligar aparelhos e não os deixar em stand-by; 

ii. Criação de postos de compostagem doméstica para lixo bio-degradável; 

iii. Dar preferência a electrodomésticos de baixo consumo energético; 

iv. Apagar luzes desnecessárias tanto em casa como nos locais de trabalho, com 

especial ênfase para os organismos públicos; 

v. Incentivo ao uso de carregadores de bateria a energia solar; 

vi. … 

 
Medidas propostas: 
 

1. Criação de redes municipais de água paralelas provenientes de captação não freática 

para rega de jardins e fontes ornamentais públicas e despejos sanitários em edifícios 

públicos; 

2. Obrigatoriedade de construção de depósito para captação de águas pluviais em 

moradias unifamiliares para uso na rega de jardins e despejos sanitários. 

3. Campanha publicitária multimédia, a nível nacional, intitulada «A Família Eco» 

estimulando a poupança energética.  
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