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Exposição de motivos: 
 
  Todos os dias somos informados e alertados pelos meios de comunicação social que a 

temperatura global no planeta Terra está a subir devido ao dióxido de carbono libertado pelos 

combustíveis fósseis; que o gelo permanente do Árctico está a desaparecer por efeito do 

aquecimento da água dos oceanos; que as próprias florestas equatoriais estão a diminuir 

devido ao aumento da temperatura; que as vagas de calor são cada vez mais frequentes e 

mais longas e que já se iniciou um processo de desertificação gradual de algumas regiões do 

Planeta.   

   O panorama apresenta-se ainda mais negro quando ouvimos dizer que as emissões de 

gases com efeito de estufa já fizeram aumentar de 0,6°C a temperatura do globo e se nada se 

fizer entretanto, haverá um aumento de 1,4 a 5,8°C até ao final deste século, pelo que todas as 

regiões do mundo terão efeitos catastróficos nos seus ecossistemas e nas suas economias. 

   Por outro lado, as reservas de combustíveis fósseis estão concentradas num pequeno 

número de países que começam a ter dificuldades em satisfazer o aumento da procura global 

de energia, que se estima que aumente cerca de 60% até 2030. Há que ter em conta que a 

médio prazo (20-30 anos) as energias fósseis vão esgotar-se em qualquer parte do mundo. 

Calcula-se que temos petróleo para 20 anos, gás natural para 40 e carvão para 2000. No 

entanto, o aumento no consumo deste tipo de combustíveis, vai então aumentar ainda mais as 

emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e, consequentemente, agravar o efeito 

estufa do planeta. 

   Então que futuro teremos nós neste planeta? Não existirão fontes de energia alternativas que 

continuem a garantir o desenvolvimento económico de todas as regiões e que não sejam 

poluentes? 

   Sabemos que, em Portugal, cerca de 60% da energia que se consome é de origem fóssil, 

mas também sabemos que cerca de 30% é renovável. Então, se temos sol, vento, água e mar, 

porque não aproveitar mais intensivamente esses recursos para a produção de energia? Afinal 

até são inesgotáveis, são energias limpas, estão presentes por todo o país e até podem criar 

locais de emprego em zonas consideradas mais desfavorecidas. 

 
 



Medidas propostas: 
 

1. Energia das ondas – propomos que os planos de ordenamento da orla costeira passem 

a incluir a construção de centrais com vista ao aproveitamento da energia das ondas 

do mar, já que este constitui metade da nossa fronteira e apresenta-se como uma fonte 

inesgotável.  

 

2. Energia solar – propomos que os equipamentos destinados à microprodução de 

electricidade a partir da energia solar sejam mais divulgados por campanhas 

publicitárias que estimulem o seu consumo. 


