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Projecto de Recomendação 

Exposição de Motivos: 

 

Em relação à primeira medida, sendo uma medida de fácil execução, e também pelo facto de 

as lâmpadas durarem mais tempo, economizando mais energia e, poupando assim, o 

orçamento da escola. 

A segunda medida, propõe a confecção de combustíveis. Para tal é necessário extrair os óleos 

de legumes, frutos e outras oleoginosas. Os óleos domésticos com os quais se podem fazer 

esses combustíveis, são eliminados pelas escolas, pelas famílias e pelas empresas de 

restauração e outras, que muitas vezes poluem as águas municipais, que são excluídas pela 

canalização. 

A solução seria criar uma recolha semanal desses óleos ou resíduos. Uma empresa em 

colaboração com os órgãos do estado e, uma cadeia de supermercados, poderia organizar 

uma recolha nos principais sítios públicos ( escolas, supermercados, restaurantes, câmaras 

municipais e todos os edifícios que contivessem esses recipientes ). Era criado um incentivo 

através dos meios anteriormente referidos ( 10% de desconto em compras e em troca e uma 

certa quantidade de óleo, aumentando o desconto proporcional à quantidade ) de modo a atrair 

a população para a reciclagem dos óleos. Posteriormente seriam transformados em 

biocombustíveis que seriam usados, por exemplo, em autocarros escolares que circulavam 

num raio de 10 a 15 km da escola.  O número de autocarros de passagem na escola seria 

determinado pelo número de alunos e horários. Pretende: a) substituir os automóveis; b) 

diminuir o nível de utilização de combustíveis fósseis; c) aumentar a segurança e diminuir o 

trânsito perto das escolas. Seria utilizado pelos alunos com o respectivo cartão magnético da 

escola 

 Relativamente à terceira medida, o objectivo é converter a energia solar em aquecimento de 

água para os balneários, cantina e restantes casas de banho, assim como, para o aquecimento 

das salas de aula. 

 

1ª Medida proposta – Uso de Lâmpadas de baixo consumo nas salas de aula. 
 
2ª Medida proposta -  Produção de bicombustíveis a partir de óleos domésticos, de 
restaurantes e escolas para utilizar em transportes públicos ( autocarros ) escolares sobretudo.  
  
3ª Medida proposta – Instalação de painéis solares nas Escolas.  ( 21 votos a Favor ) 
 
 


