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  II Sessão de Debate do 9º Ano 

8 de Junho de 2011 

Moção proposta pelo Comité do Ambiente 

 

Tema: A humanidade continua a agir como se houvesse outro planeta ao virar da 

esquina que possamos utilizar. Mas não há. 

Como preservar o planeta hoje para amanha termos um planeta melhor? 

 

Subscrito por: Carolina Oliveira, Marcos Freitas, Tiago Ramalho, Vanessa Silva 

 

 

     O Comité do Ambiente: 

 

1. Considera que o uso de combustíveis fósseis é uma das principais causas da 
poluição e declara que a promoção e investimento nas energias alternativas como a 
solar, eólica, hidroeléctrica e biomassa são um passo crucial para atingir o 
desenvolvimento sustentável; 

2. Nota o importante papel que a legislação detém neste assunto e apela à 
colaboração do Estado, para que este possa estabelecer benefícios e isenções fiscais a 
empresas amigas do ambiente; 

3. Utiliza a grande influência que as figuras públicas detêm sobre a sociedade, e 
acorda na realização de eventos com as mesmas, cujos lucros reverteriam a favor de 
uma organização ambiental, ajudando assim na educação da população;  

4. Nota a elevada taxa de sucesso que a aplicação de multas por infracções de teor 
ambiental obtém noutros países europeus e propõe a criação das mesmas em Portugal; 

5. Atende ao facto de a fiscalização não ser suficientemente rigorosa no sector 
industrial, e exige uma maior periocidade da mesma, realizada por entidades 
independentes às empresas em questão; 

6. Pretende incentivar a agricultura biológica, de modo a reduzir os custos de 
produção e baixar os preços, atraindo o consumidor; 

7. Chama a atenção para o facto de as escolas assumirem um papel importante na 
educação dos jovens e sugere a formulação de um período de tempo em que cada 
turma é responsável pela limpeza do recinto escolar; 

8. Afirma que toda a ajuda é preciosa no que toca a limpar o nosso planeta e propõe a 
utilização da mão-de-obra dos reclusos para serviço comunitário através da limpeza de 
recintos públicos. 

 


