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  Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, 
 

  A 21 de junho de 2018, após avaliação de um conjunto de especialistas internacionais sobre 12 
indicadores que visam avaliar a sustentabilidade, Lisboa foi distinguida com o galardão de Capital 
Verde Europeia 2020. Este reconhecimento foi na sequência do trabalho que Lisboa tem vindo a 
desenvolver durante a última década no sentido da sustentabilidade, tendo sido bastante importante 
pois é a primeira vez que uma capital do Sul da Europa conquista esta distinção. 
  Como é do V/ conhecimento, a Escola Secundária Camões está a sofrer obras profundas devido ao 
estado em que estava pela sua antiguidade, tendo de sobreviver ao longo dos anos a inundações e 
buracos em tetos, que inclusive levaram ao desabamento de uma cobertura de uma sala de aula. 
Este foi classificado como monumento de interesse público por ter sido considerado "uma referência 
da arquitetura escolar da época, contribuindo para desenhar uma cidade mais moderna". 
  As obras estão a decorrer, estando prevista a sua conclusão em 2022, o que cria uma excelente 
oportunidade para neste momento se poder implementar Painéis Fotovoltaicos de forma a contribuir 
para o caminho de sustentabilidade definida quer pelo Governo como pelo Executivo Camarário 
desta Cidade. Por este motivo, a instalação de painéis fotovoltaicos permite gerar eletricidade limpa 
e renovável pois recorrem à luz solar. Por outro lado, ao gerarmos energia renovável deduzimos 
substancialmente a dióxido de carbono, como também a nossa pegada ecológica. 
  Além do caminho da sustentabilidade temos ainda as vantagens económicas da sua instalação. 
Obviamente que existe um valor investido na instalação dos Painéis Fotovoltaicos, mas que a seu 
tempo vai ter a sua rentabilidade face à redução das despesas com energia desta Escola. 
  No âmbito da realização deste projeto já foi realizado campanhas de sensibilização como a 
distribuição de panfletos e uma palestra que ainda se realizará, e a angariação de assinaturas para 
que este projeto se realize. 
  Por fim, consideramos que este momento seja o melhor para a instalação de Painéis Fotovoltaicos, 
uma vez que, para além das suas vantagens anteriormente explicitadas, este seria um investimento 
de qualidade a longo prazo que traria grandes benefícios.  
 
  Atenciosamente, 
  Turma 11ºD do Curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Camões 
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