
 
Direcção Regional de Educação do Centro 

   ESCOLA E. B. 1, 2 JOÃO DE BARROS - VISEU 

 (Código 310 001) 

 

 1 

 

 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

Considerando que: 

 

o O nosso habitat e o de todos os seres vivos, o Planeta Terra, necessita de ser preservado, sob pena dos 

seus recursos naturais se extinguirem. 

 

o Para além das causas naturais (como os furacões, tsunamis, tornados, trovoadas e desabamentos de 

terra), a acção e a omissão humanas também vêm provocando graves alterações no delicado equilíbrio 

de muitos ecossistemas, bem como o aumento demográfico conduz a um crescente consumo e a 

maiores necessidades de recursos. 

 

o O Planeta Terra tem vindo progressivamente a ser maltratado e agredido um pouco por todos nós, por 

comodismo, falta de cuidado ou de consciencialização para as questões da sua preservação que nos 

levam a adoptar atitudes e comportamentos inadequados causadores de danos ambientais, como por 

exemplo gastos desnecessários de água e de energia, poluição das águas, do solo e da atmosfera. 

 

o Uma percentagem elevadíssima da população mundial utiliza como fontes de energia recursos não 

renováveis, tais como o gás natural e o petróleo, sendo esta a maior causa para o acontecimento do 

aquecimento global. Porém, a implementação, nas casas de habitação, estabelecimentos de comércio e 

empresas, de equipamentos que permitam a utilização de energias alternativas (como por exemplo, os 

painéis solares) ou a sua própria produção (exemplo: microgeração) e os materiais reciclados têm 

custos muitíssimo elevados. 

 

o O Planeta Terra está a atingir o limite da sua capacidade de regeneração, sendo indubitável que a 

acção do Homem está a pôr em causa a vida do Planeta e que hoje estamos a tomar consciência disso. 

 

o Todos nós somos responsáveis por esta situação, como tal, todos devemos contribuir para a resolução 

deste grave problema. Cuidar do Planeta Terra é um dever cívico, uma obrigação moral e cada vez 

mais vai sendo uma obrigação legal para toda a Humanidade. 
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Assim, o uso generalizado das Energias Alternativas, sendo renováveis, apresenta-se como a solução 

ideal, pois têm uma série de vantagens inquestionáveis: são inesgotáveis à escala humana, permitem reduzir 

significativamente as emissões de CO2, reduzem a dependência energética da nossa sociedade face aos 

combustíveis fósseis e conduzem à investigação em novas tecnologias que permitem melhorar a eficiência 

energética. 

 

Nesta perspectiva, os deputados da Escola E.B. 1,2 João de Barros, de Viseu, recomendam à Assembleia 

da República a adopção das seguintes medidas: 

 

1. Atribuição de benefícios fiscais aos cidadãos para a implementação e utilização de energias 

alternativas, nomeadamente na construção de casas “verdes” (ecológicas) que utilizem energias 

renováveis (energia solar e eólica) como principal recurso, através da utilização de: painéis solares, 

lâmpadas de baixo consumo, bons isolamentos térmicos, caixilharias com corte térmico e vidro duplo, 

entre outros. Deverão ser construídas em locais com exposição solar optimizada, espaços bem 

ventilados, rodeadas de espaços verdes. Esses incentivos deverão ser amplamente divulgados a toda a 

população, através dos meios de comunicação social. 

 

2. Generalização e obrigatoriedade na utilização de energias alternativas (energia solar e eólica), 

equipamentos de baixo consumo de energia (lâmpadas e máquinas) e materiais reciclados (papel e 

pilhas, por exemplo), por um lado e fazer reciclagem, por outro, nas instituições públicas, 

nomeadamente escolas, hospitais, finanças, tribunais…Acreditamos que o Governo deve ser o 

primeiro a “dar o exemplo” quer na implementação das energias alternativas quer na redução dos 

preços dos materiais reciclados e dos equipamentos de baixo consumo.  

 

3. Porque ainda há um enorme desconhecimento e desrespeito pelas questões ambientais, impõe-se uma 

maior sensibilização e divulgação da “Política dos três R’s – Reutilizar, Reduzir e Reciclar”, através 

de uma rigorosa fiscalização das leis já existentes, do aumento de campanhas informativas e 

sensibilizadoras junto das populações e criação de mais concursos e prémios ao nível das autarquias. 

 

Esta proposta de recomendação foi aprovada, em votação final global, na Sessão Escolar, realizada no Auditório da Escola 

E.B. 1,2 João de Barros, em 23 de Janeiro de 2008. 

 


