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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

  As alterações climáticas, por todos nós já sentidas, são (e serão) um tema de 

discussão incontornável no século XXI e que, sem dúvida, carece de uma acção imediata. As 

energias alternativas têm vindo a ser referidas como uma das principais soluções, por forma a 

garantir uma melhor preservação ambiental e fazer frente àquele problema sendo que, nesse 

sentido, diversos países têm vindo a aumentar os seus investimentos em tecnologias afins.  

  Em virtude do tema proposto - "Energias Alternativas e Preservação do Ambiente" 

-, implicar a análise de áreas distintas, identificamos, entre muitos, alguns problemas relevantes e 

significativos para a sociedade actual. 

 

Educação Ambiental 

 

A escola é, no nosso entendimento, o "media" mais poderoso e, também, a base da 

Democracia. Assim, pensamos que, nesta área, deverão ser criados organismos que se 

encarreguem de uma sensibilização/formação em torno desta matéria, pois os jovens são o 

garante da evolução da Humanidade e deverão ser incentivados a idealizar e a concretizar 

iniciativas que digam respeito a temas que serão decisivos para o futuro. 

No âmbito da educação ambiental consideramos importantes, para além da criação de um 

"Conselho Nacional de Educação Ambiental", os seguintes aspectos: 

- Valorizar a importância dos "ecossistemas dunares" através do envolvimento dos 

alunos na resolução de problemas decorrentes da actividade humana (as dunas ficam 

"fixas", apenas, devido à presença de plantas que sustêm a areia, impedindo que estas se 

movimentem); promover o desenvolvimento de uma atitude científica, especialmente orientada 

para esta problemática, no seio dos alunos. 

- Promover o diálogo e o trabalho de equipa, bem como a formulação anual de medidas a 

propor a entidades competentes (à semelhança do "Parlamento dos Jovens"), em torno da 

temática ambiental. 



Urbanismo 

 Espaços Verdes: são amplamente conhecidos vários factores que levam à insuficiente 

consideração de espaços verdes nos planos urbanísticos das grandes cidades. Entre outros 

exemplos, pensamos que alguns poderiam vir a ser  implementados em telhados e terraços 

(o que não significa que sejam eliminados do plano terrestre), enquanto investimentos que 

melhorariam os edifícios, permitiriam baixar a temperatura no interior dos mesmos e, ainda, reter 

a água das chuvas. 

Tráfego Rodoviário: o excesso de tráfego nos centros urbanos não afecta apenas o 

meio ambiente como, de igual modo, a totalidade da população. Enunciamos alguns dos seus 

efeitos: 

- acréscimo de doenças (ex.: aumento do número de ataques de asma); 

- maior sujidade nos edifícios; 

- poluição sonora; 

- emissões de dióxido de carbono. 

Assim sendo e considerando que: 

Em relação ao "Tratado da Antártida": 

-  Apesar de Portugal ainda não o ter assinado, este tratado revela-se incontornável 

para a preservação ambiental e natural, para a investigação científica livre e para a 

cooperação internacional; 

- Está a decorrer o "Ano Polar Internacional" e Portugal é um dos países que o 

comemoram; 

Em relação à energia solar: 

- Portugal é um dos países da Europa que usufrui de mais horas de luz solar por dia e 

que a não aproveita como poderá e deverá; 

- Este constitui um potencial energético não poluente; 

Em relação ao sector automóvel: 

- Defendemos que as empresas também deverão competir no que respeita à eficiência 

ambiental dos seus veículos. 

MEDIDAS PROPOSTAS 

Os deputados do Colégio Campo de Flores recomendam: 



1. A criação de um Conselho Nacional de Educação Ambiental que integre professores e alunos 

do Ensino Básico e Secundário (Privado e Público), nomeados mediante concurso pelas DRE, e 

que seja responsável pela criação de políticas e projectos comuns para as escolas de todo o 

país, assim como pela criação de um Eco-Parlamento Jovem Português (abrangendo jovens do 

3° ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário). Uma das áreas de acção prioritárias a eleger 

pela 1
a
 entidade referida deverá ser o Repovoamento das Dunas, situadas em território nacional, 

através da criação de um programa no qual se proponha o repovoamento, pelas escolas, da sua 

população em perigo. 

 

2. Que sejam tomadas novas medidas, tais como: a assinatura do "Tratado da Antártida"; a 

aplicação de "telhados verdes" em novos edifícios públicos e a atribuição de incentivos, com a 

mesma finalidade, aos de natureza privada (nomeadamente aos centros comerciais a serem 

construídos), por forma a que venham a adoptar semelhante procedimento; o desenvolvimento e 

a instalação de tecnologias de rendimento solar em edifícios públicos diversos; a atribuição de 

maiores incentivos para a instalação de sistemas de aproveitamento energético do 

potencial solar nos edifícios privados (já existentes e a serem construídos). 

3. Que se torne obrigatória, no âmbito da publicidade ao sector automóvel, a afectação de 20% do 

espaço dos anúncios respectivos para alertas acerca dos danos ambientais dele resultantes; e 

que se tomem medidas no sentido de uma redução drástica do tráfego rodoviário, tais como: 

maiores investimentos em transportes públicos híbridos e em transportes sem motor; 

implementação de tarifas de circulação nas áreas urbanas; lançamento de um regime de 

portagem sobre auto-estradas, pontes e parques de estacionamento, definido com base na 

categoria do veículo, ao qual se acrescentaria ou diminuiria valor de acordo com as suas 

emissões poluentes. 

Lazarim, 25 de Janeiro de 2008 

 


