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Projecto de Recomendação à Assembleia Distrital de Lisboa

sobre o tema “Energias alternativas e preservação ambiental” da

Escola Básica Integrada JI Vasco da Gama

Exposição dos Motivos:

Grande parte da energia eléctrica produzida no nosso país provém, ainda, de centrais termo

eléctricas, em que são utilizados os combustíveis fósseis como fonte de energia. Como

consequências directas da combustão de carvão e petróleo temos as elevadas taxas de

poluição atmosférica, por aumento das emissões de gases com efeito de estufa e outros

causadores de chuvas ácidas, e a diminuição das reservas de combustíveis fósseis,

necessários como matéria-prima para muitos produtos indispensáveis à sociedade actual,

como os plásticos, tintas, óleos.

Sendo a energia eléctrica um bem essencial para a sociedade, é necessário repensar formas

alternativas da sua produção, utilizando fontes de energias renováveis, e meios de combater o

aumento do efeito de estufa, controlando o excesso de CO2 na atmosfera. Mudar

comportamentos e intervir nas decisões são caminhos possíveis, no sentido de se conseguir

um desenvolvimento sustentável.

O nosso país tem uma localização geográfica com potencial para rentabilizar recursos

energéticos renováveis. Dependendo da região do país existem potenciais energéticos (fontes

de energia) como o sol e o vento; a taxa anual de exposição solar é muito grande em alguns

locais, noutros o vento alcança velocidades elevadas e constantes durante a maior parte do

ano. Com as nossas medidas pretendemos aumentar e generalizar o uso destas fontes de

energia que têm inúmeras vantagens: são inesgotáveis, não produzem qualquer tipo de

poluição atmosférica e, a médio prazo, são menos dispendiosas.

As cidades estão cada vez mais urbanizadas e os interesses económicos e imobiliários

substituem os interesses ecológicos e paisagísticos. Assim sendo é necessário repensar a

criação destes espaços verdes como fonte de equilíbrio do ciclo do carbono, havendo mais

produção de O2, purificando o ar e melhorando a qualidade de vida das populações. Ambientes

mais saudáveis implicam mais saúde e bem-estar.

Há que transferir para o cidadão comum, seguindo exemplos reais promovidos pelo estado

português, a responsabilidade de uma utilização consciente na energia e a preservação dos

recursos naturais do nosso planeta.
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Medidas propostas pela Escola:

1ª Medida: Instalação de painéis solares ou micro-aerogeradores, consoante as condições

atmosféricas da região, em todos os edifícios públicos, escolas, hospitais, repartições de

finanças, tribunais etc.

o A EDP ou outra entidade (bancária ou não) financia os painéis solares ou os micro-

aerogeradores, mediamente o pagamento de uma prestação mensal, calculada com

base nos gastos energéticos.

o Quando os equipamentos estiverem pagos só é preciso pagar a manutenção, à

responsabilidade do consumidor.

o A energia acumulada é directamente “lançada” na rede da EDP, e não vendida.

2ª Medida: Carregadores solares em todos os equipamentos electrónicos portáteis:

o Obrigar as empresas de equipamentos eléctricos, como telemóveis, computadores

portáteis, consolas, PSP, etc. a incluir nos packs um carregador solar para além do

carregador normal.

3ª Medida: Criação de mais espaços verdes e aproveitamento dos restos orgânicos.

o Todo o licenciamento para nova construção terá de contemplar obrigatoriamente a

plantação de espaços verdes e prever o aproveitamento da biomassa daí resultante,

através, por exemplo, do processo da compostagem.

Aprovado na Sessão Escolar de 24 de Janeiro de 2008
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