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Exposição de Motivos: 
 

 Considerando que Portugal vive uma fase de transição e de reconversão socio-
económica que politicamente se traduz pela consolidação da inserção plena do país no 
espaço europeu alargado consubstanciado na actual composição da União Europeia 
com implicações a diversos níveis, dos quais não se deve desprezar nem a vertente 
económica, muito menos a questão ambiental e a procura de um equilíbrio justo entre o 
desenvolvimento económico e social e a necessidade de preservação indispensável do 
meio ambiente.                                                                                                                                                                                         

 

 Considerando que o referido anteriormente implica uma nova visão sobre os processos 
produtivos e de consumo, nos quais assume uma fatia muito importante as fontes de 
energia necessárias a um salutar desenvolvimento harmónico das sociedades e das 
populações em interacção dinâmica como próprio Meio ambiente, questão complexa 
que só poderá ser resolvida à Escala do Globo como se infere quer das conferências 
da Terra, quer da proposta de assinatura e ratificação dos Protocolos de Quioto; 

 

 Considerando ainda que a energia fóssil, de durabilidade limitada e de efeitos nem 
sempre consentâneos com os desejáveis estados de equilíbrio homeostáticos dos 
ecossistemas, e nomeadamente do grandes ecossistemas terrestres, como o atestam 
não somente as linhas de investigação que apontam para uma relação causa/efeito 
crescente a este respeito no que se refere ao incremento da subida da temperatura do 
planeta por efeito dos elevados níveis de dióxido de carbono, e do consequente efeito 
de estufa, e de outras substâncias, isto por um lado, por outro que ao fomento de 
energias renováveis pode inserir-se na própria dinâmica dos ecossistemas, catalizando 
a reciclagem de materiais e a racionalização do consumo de energia, com efeitos muito 
mais salutares, seja em termos económicos, seja na própria adopção de novos estilos 
de vida, 

 
nós, alunos da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Aveiras de Cima/Agrupamento de Escolas 
Vale Aveiras, reunidos hoje em Sessão escolar, consideramos propor à Sessão Distrital de 
Lisboa, como nosso contributo para a discussão a levar a cabo, o elenco das seguintes três 
medidas: 
 
Medidas Propostas: 
 

1. Que a Assembleia da República produza, no mais breve trecho, legislação 
complementar e específica ao assinado por Portugal nos Protocolos de Quioto 
por forma a incrementar ainda mais o recurso a formas alternativas de fontes de 
energia, em articulação com um sistema integrado e racionalizado de energia 
hidroeléctrica, sem descurar uma aposta acrescida na investigação científica e 
técnica que maximizem tal recurso, de acordo com os próprios avanços de 
natureza técnico-científica; 

 
 
2. Que, sem colocar em causa a exequibilidade do planeado pela administração 

central, a curto e a médio prazo, no tocante a obras públicas infra-estruturais de 
grande envergadura, a Assembleia da República tome as providências 



necessárias à afectação, por parte do Orçamento Geral do Estado, das verbas 
necessárias para apoio aos Municípios e ao Poder Local em geral no tocante a 
iniciativas bem especificadas de consumo alternativo de energia; 

 
3. Por último, que a Assembleia da República produza legislação mais específica no 

sentido de descriminar positivamente, mormente em termos de benefícios fiscais 
em sede de IRS e de IRC, aquelas Pessoas, singulares e colectivas, que cumpram 
objectivos bem determinados no tocante  à adopção de boas práticas quanto ao 
recurso a energias alternativas e complementares, medida que deve ser 
complementarizada com programas específicos de informação, formação e 
reeducação no que ao consumo energético e à consequente preservação 
ambiental diz respeito. 

 
 

Escola em Aveiras de Cima, 25 de Janeiro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


