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Exposição de Motivos: 
 
Cabe às escolas serem pioneiras na aplicação de qualquer medida que vise o bem do futuro dos 

cidadãos. Sendo os problemas ambientais a principal preocupação da actual geração, que vê o seu 

futuro comprometido, é de vital importância que as escolas sejam as primeiras a dar o exemplo de 

rigor na aplicação de medidas ecológicas. 
 

O Estado não pode ignorar a urgência desta medida promovendo cortes orçamentais para os 

estabelecimentos escolares, já que a aplicação de medidas ecológicas resulta, a longo prazo, numa 

poupança significativa para as escolas e, por conseguinte, para o próprio estado. 

 

 Os deputados eleitos para a Sessão Escolar manifestaram ainda outras preocupações a nível do 

investimento nas energias alternativas. O investimento em estruturas de energias renováveis e, 

nomeadamente a captura de energia solar é uma atitude a promover desde que se tenha em conta 

que estas estruturas e, em especial, os chamados painéis solares são constituídos por materiais 

altamente poluentes, nomeadamente por metais pesados. 

 

Verifica-se, ainda, que muitos painéis degradados são simplesmente abandonados, representando 

um perigo para a saúde pública. Com a obrigatoriedade da colocação de painéis solares nas 

habitações, o perigo é ainda maior, pelo que o Estado deve dar garantias de que os painéis 

degradados não se tornarão lixo tóxico e que são encaminhados para locais onde sejam sujeitos a 

tratamento conveniente, designadamente a sua reciclagem. 

 
Medidas propostas: 
 

 1: Devem ser explicitadas em lei normas ecológicas no que diz respeito à utilização de 

energias alternativas e poupança energética e de materiais, a serem aplicadas nas escolas. Deverá 

caber a um órgão fiscalizador verificar o cumprimento dessas normas, tendo em conta os recursos de 

cada escola. Estas deverão incluir, por exemplo: substituição de lâmpadas normais por lâmpadas 

economizadoras, investimento em painéis solares, utilização de vidros duplos nas janelas, paredes 

pintadas de branco, utilização de sensores na iluminação dos corredores, garantia de separação do 

lixo produzido, entre outras. 

 

 2: O Estado deve garantir meios de fiscalização das estruturas utilizadas na obtenção de 

energia solar, nomeadamente os chamados painéis solares, visando o controlo de resíduos poluentes 

que advenham do abandono dos mesmos. 

 


