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Exposição de Motivos: 

Nas escolas fala-se muito de energias alternativas e o que fazer para poupar os bens preciosos 

dos quais hoje em dia são necessários para o nosso dia-a-dia. 

Os professores nas aulas, tentam apelar para nós, alunos, pouparmos energia nas nossa casas, 

para reciclarmos, mas por vezes até as pessoas que mais se preocupam com isso fogem um 

bocado aos “deveres” como habitantes de um planeta cujo grau de poluição é bastante elevado. 

Com as propostas que iremos apresentar, temos por objectivo explicar o quanto é necessário 

preservar o ambiente. 

Relativamente à primeira medida proposta podemos dizer que há grandes vantagens em utilizar 

painéis solares uma vez que estes são formados por células foltovoltaicas que convertem a 

energia da luz em electricidade. 

As vantagens na aplicação de painéis solares são: o consumo inesgotável e sem custo, embora o 

preço dos painéis seja bastante elevado. Ter painéis solares compensa devido aos elevados 

custos que a electricidade obriga a pagar e à quantidade de energia gasta por cada aluno no dia-a-

dia. 

Na nossa região, o Alentejo, devido à situação geográfica, há muitas horas de insolação diária, o 

que favorece imenso a utilização de painéis solares nos balneários das escolas. 

Os ecopontos são um importante meio para o início e triagem dos diferentes materiais a enviar 

para a reciclagem. A colocação destes recipientes na escola justifica-se tendo em conta a 

quantidade de produtos e embalagens recicláveis que existem no bar da escola. A necessidade da 

existência de ecopontos na escola vai aumentando devido à quantidade de poluição existente no 

planeta.  

Hoje em dia o mundo não funciona sem água, petróleo, gás etc. fontes de energia que um dia 

podem vir a acabar, e com elas o mundo acaba, por isso vamos ajudar a preservar o ambiente e 

não degradar as paisagens, não poluir, e fazer todos os possíveis para um Mundo melhor. 

 

Medidas propostas:  

1. Aproveitar todos os recursos de que Portugal dispõe, nomeadamente a instalação de painéis 

solares nas escolas. 

2. Criação de ecopontos nas escolas. 

3. Sensibilizar, informar e incentivar todas as pessoas na utilização de energias alternativas. 

 


