
 

 

 

PROJECTO DE 
RECOMENDAÇÃO
 

 
Ao debruçarmo-nos sobre o tema da preservação do ambiente

mesmo décadas, um dos assuntos constantes d

esta questão parece-nos estar a ser grad

apresentando um défice em termos de acções co

aquecimento de uma casa é realizada tendo em cons

já um hábito, fazendo parte do quotidiano das famílias e das empresas? Só às grandes empresas deverão 

ser pedidas responsabilidades pela poluição que provocam? A implementação de políticas com vista à 

preservação da natureza acarreta sempre custos económicos elevados? Acreditamos, infelizmente, que a 

resposta à maioria das questões colocada

mais activo por parte de todos aqueles que estão conscien

ambiente. 

É neste contexto que, como alunos da esc

recomendações em áreas que, em nossa 

do Parlamento e da governação de um país

deverá também tomar em consideração critérios económicos e foi, nestes termos, que orientámos a nossa 

reflexão e aprovámos este projecto de recomendação

A dependência do nosso país face ao petróleo, a responsabilização das empresas pela conservação da 

natureza e a contribuição de todos nós, individualmente, para um mundo

ideias que quisemos fazer sobressair de todo um manancial de 

a utilização do Biodiesel, criar uma “Carta Ambiental” a

da população mais envelhecida são as três medidas

 

A primeira medida - Fomentar a utilização do Biodiesel

combustível, sendo renovável, apresenta as seguintes vantagens:

- diminuir a poluição atmosférica, uma vez que 

praticamente não produz enxofre; 

- permitir a diminuição dos gastos com as taxas de emissão de dióxido de carbono, 

sua utilização alargada, não terem de ser custeadas, 
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preservação do ambiente, verificámos que é, desde há vários anos ou 

constantes da ordem do dia. A consciencialização da populaçã

estar a ser gradual, ficando no entanto, e ainda, muito aquém do necessário

um défice em termos de acções concretas. Por exemplo: A escolha do tipo de sistema de 

aquecimento de uma casa é realizada tendo em consideração o combustível a usar? A separação do lixo é 

, fazendo parte do quotidiano das famílias e das empresas? Só às grandes empresas deverão 

ser pedidas responsabilidades pela poluição que provocam? A implementação de políticas com vista à 

eservação da natureza acarreta sempre custos económicos elevados? Acreditamos, infelizmente, que a 

à maioria das questões colocadas é negativa, sendo fundamental a adopção de um papel muito 

aqueles que estão consciencializados da necessidade da preservação do 

alunos da escola Marquês de Pombal, procuramos alertar

 opinião, ainda existe muito por fazer. Mas, porque estamos a falar 

Parlamento e da governação de um país, temos a noção que a apresentação de quaisquer propostas 

deverá também tomar em consideração critérios económicos e foi, nestes termos, que orientámos a nossa 

s este projecto de recomendação. 

ndência do nosso país face ao petróleo, a responsabilização das empresas pela conservação da 

natureza e a contribuição de todos nós, individualmente, para um mundo melhor e mais limpo foram as 

ideias que quisemos fazer sobressair de todo um manancial de medidas que é necessário tomar.

Carta Ambiental” a nível local e dirigir campanhas de reciclagem à faixa 

envelhecida são as três medidas que nos propomos defender. 

lização do Biodiesel – é por nós defendida, pois sabemos que este 

apresenta as seguintes vantagens: 

uma vez que a sua queima reduz 60% a emissão de dióxido 

diminuição dos gastos com as taxas de emissão de dióxido de carbono, podendo, no caso da 

sua utilização alargada, não terem de ser custeadas, de acordo com o protocolo de Kyoto; 

é, desde há vários anos ou 

A consciencialização da população para 

ainda, muito aquém do necessário, 

escolha do tipo de sistema de 

ideração o combustível a usar? A separação do lixo é 

, fazendo parte do quotidiano das famílias e das empresas? Só às grandes empresas deverão 

ser pedidas responsabilidades pela poluição que provocam? A implementação de políticas com vista à 

eservação da natureza acarreta sempre custos económicos elevados? Acreditamos, infelizmente, que a 

fundamental a adopção de um papel muito 

cializados da necessidade da preservação do 

alertar e apresentar 

porque estamos a falar 

temos a noção que a apresentação de quaisquer propostas 

deverá também tomar em consideração critérios económicos e foi, nestes termos, que orientámos a nossa 

ndência do nosso país face ao petróleo, a responsabilização das empresas pela conservação da 

mais limpo foram as 

didas que é necessário tomar. Fomentar 

nível local e dirigir campanhas de reciclagem à faixa 

sabemos que este 

% a emissão de dióxido de carbono e 

podendo, no caso da 
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- Portugal poderá passar a produzir o seu próprio combustível, diminuindo a dependência face a outros 

países e desenvolvendo uma nova actividade económica auto-suficiente; 

- pode ser utilizado sem que haja necessidade de modificação dos motores a diesel; 

- não ser um combustível perigoso, já que o seu ponto de auto ignição é superior a 110 ºC. 

 

A segunda medida consiste na proposta de criação pelas autarquias, em representação dos interesses 

das populações, de uma “Carta Ambiental” com as empresas e unidades fabris de cada região. Será 

objectivo desta Carta estabelecer um conjunto de medidas às quais as empresas se vinculem com vista à 

diminuição da emissão de gases, à redução do consumo de papel e materiais tóxicos, à diminuição do 

lançamento de resíduos nos cursos de água, à utilização do Biodiesel e à implementação efectiva de uma 

política de redução, reutilização e reciclagem dos materiais. A colaboração no âmbito da “Carta Ambiental” 

acarretaria benefícios, em termos fiscais, para as empresas, além das vantagens, ambientais e 

económicas, subjacentes à adopção das medidas nela propostas, ficando estes benefícios claramente 

expressos no conteúdo desta Carta. 

 

A última medida proposta resulta da constatação, após um estudo que realizámos, de que as pessoas de 

faixas etárias mais avançadas estão pouco sensibilizadas para intervirem activamente na preservação da 

natureza, considerando que compete às entidades públicas a resolução das questões ambientais, não 

tendo consciência do papel que todos nós devemos desempenhar. Assim, é proposta a organização de 

campanhas dirigidas a este segmento da população com a apresentação de acções concretas, que cada 

um pode realizar todos os dias, e as vantagens efectivas dessas acções. 

 

Medidas Propostas 
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1. Fomentar a utilização do Biodiesel. 

2. Criação de uma “Carta Ambiental” de incentivo às empresas e unidades fabris para a 

implementação de medidas de protecção do ambiente. 

3. Sensibilizar a população mais idosa para a política dos 3 R´s: reciclagem, reutilização e 

redução dos materiais consumidos. 


