
Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico de Montemor-o-Novo 

 
 

MEDIDA: 

 

Aumentar para 40%, até 2020, a percentagem de consumo de energia renováveis. 

Para tal propomos a instalação de centrais eólicas e instalação de painéis solares nos 

edifícios públicos. 

 

ARGUMENTO 

Urge tomar medidas para travar as alterações climáticas e as suas nefastas 

consequências. 

Sem uma mudança de atitude e uma séria consciencialização sobre o perigo das 

alterações climáticas, o Mundo sofrerá alterações graves e irreversíveis. 

A subida do nível médio das águas, que inundará várias zonas fortemente habitadas, 

como Bangladesh ou Holanda, são apenas um dos exemplos do cenário catastrófico, que 

o homem está a traçar. 

Com o objectivo de travar este cenário dramático, urge tomar medidas sérias, reais e 

praticas. 

Para tal propomos que o poder politico incentive a instalação de centrais eólicas por 

todo o país, e se obrigue, ele Estado, a instalar painéis solares nos Edifícios Públicos, 

como forma de incentivar a sociedade civil e dar o exemplo de uma boa prática 

ambiental. 

Apostando na consciencialização do cidadão, nomeadamente nas novas gerações, 

deverá promover-se Campanhas de sensibilização governamentais; com o envolvimento 

da Comunicação social, em apelo a atitudes e boas praticas do cidadão, para a 

preservação do ambiente, em geral  e a utilização de  energias renováveis, em particular. 

As escolas deverão ter um papel dominante na sensibilização e consciencialização para 

as questões ambientais. Assim, a Educação Ambiental deve estar patente e transversal 

aos Projectos Educativos das Escolas, com a promoção de acções e implementação de 

projectos educativos, nesta área. 

Estas medidas, estruturadas e articuladas, numa acção vertical e horizontal, têm de ser 

uma prioridade do Estado, a nível de politica do ambiente, devendo para isso exigir-se, 

ao Governo, que inicie a instalação de painéis solares em todos os edifícios públicos, 

como primeiro sinal de empenho e exemplo ao cidadão. 

 

 

Nota: Estrutura deficiente: a “exposição de motivos” devia estar no início 
do projecto. 
 
Tema: não há qualquer referência à Europa. 


