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A sociedade de hoje apresenta uma forte dependência face aos combustíveis fósseis, 

justificando, alguns, a sua utilização, pela existência de tecnologias de exploração 

desenvolvidas e um “baixo custos de exploração”, em oposição ao actual fraco 

desenvolvimento das tecnologias associadas às energias renováveis, bem como os seus 

elevados custos. 

 É do conhecimento geral que, 70% da emissão de CO
2 

para a atmosfera está intimamente 

associada ao uso dos combustíveis fósseis, e também das consequências que daí advêm. 

Igualmente ouvimos falar em esgotamento de recursos, mas também é certo que o Homem só 

repensa os seus comportamentos quando as consequências dos seus actos se fazem sentir na 

sua própria geração. Torna-se urgente que nós invertamos esta tendência e tenhamos, sempre 

presente, o verdadeiro sentido de sustentabilidade. 

Nesta lógica, temos que centrar a nossa acção, em pilares básicos, tais como: a utilização 

generalizada de diferentes recursos renováveis, nomeadamente a energia fotovoltaica, que é a 

mais abundante sem ser necessário interferir noutro problema que é a água; a investigação 

científica; e o Estado.  

Temos que potencializar os nossos recursos de forma a minimizar os efeitos nefastos sobre o 

ambiente, património de todos nós. 

 

1- Num país que tem cerca de 300 dias de sol, por ano, o governo deve conceder 

subsídios e benefícios fiscais reais, a todas as famílias que queiram investir em 

equipamentos associados à produção de energia eléctrica a partir da radiação solar. 

 

2- Devem ser disponibilizados mais recursos financeiros, por parte do Estado, para 

apoiarem a investigação científica, no domínio das tecnologias ligadas às energias 

renováveis, de forma que, estes avanços científicos as tornem mais generalizadas e 

consequentemente mais baratas, nos mais diversos domínios como nas indústrias, 

unidades hoteleiras e transportes. 

 

3- Todas as instituições públicas devem ser obrigadas a utilizar energias renováveis. 

 

 


