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Projecto de Recomendação 

 

O homem vai buscar ao ambiente elementos essenciais à vida e tem a obrigação de o 

preservar, explorando-o racionalmente. 

Antes da Revolução Industrial, a atmosfera terrestre continha cerca de 280 partes por 

milhão de CO2. A partir do momento em que começámos a consumir carvão, gás e petróleo, 

esse valor começou a subir. Quando se iniciaram as medições em finais da década de 1950, 

os valores tinham atingido as 315. Agora, encontra-se a 380 e aumenta cerca de duas partes 

por milhão, por ano, dado que as fontes de energia utilizadas na indústria e nos transportes se 

centram nos combustíveis fósseis. 

A partir do início dos anos 70, a Europa comprometeu-se firmemente a defender o 

ambiente: a protecção da qualidade do ar e da água, a preservação dos recursos e da 

biodiversidade, a gestão dos resíduos e das actividades com impacto nefasto são alguns dos 

domínios da acção europeia, quer ao nível dos Estados-Membros quer ao nível internacional. 

Uma das soluções foi encontrar fontes de energia alternativas, através das quais é possível 

obter energia, reduzindo substancialmente as emissões de CO2. 

 O nosso projecto procurou valorizar a energia solar, pois sendo Portugal um dos países 

da Europa com maior incidência de radiação solar - cerca de 3 mil horas de sol por ano em 

algumas regiões - verifica-se que o mercado nacional ainda não efectuou investimentos 

suficientes para que a exploração deste recurso energético se torne rentável.  

Uma das barreiras mais frequentemente citadas como inibidora da expansão do 

mercado da energia solar é o elevado custo de investimento dos sistemas solares.  

 Outra preocupação evidente no nosso projecto prende-se com a consciência de que 

todas as nossas acções têm um custo ambiental. Por isso, achamos que a racionalização do 

consumo de energia deve começar nas nossas casas e, para isso, será necessário que o 

estado contribua de forma a aliciar a população a aderir às energias renováveis. 

a. Tornar dedutíveis à colecta do IRS 30% das importâncias despendidas com a aquisição 

de equipamentos solares novos, com o limite máximo de 1000 euros. 

b. Baixar para 9% a taxa de IRS, nos equipamentos específicos para a captação e 

aproveitamento da energia solar. 

c. A Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de 

Consumos (MAPE) podem estender-se à compra de lâmpadas e electrodomésticos 

de baixo consumo energético, sendo devolvido 15% do valor da compra no IRS. 

Por último, consideramos que a produção e a utilização de biocombustíveis e de outros 

combustíveis renováveis no espaço comunitário é uma importante medida para, no âmbito do 

desenvolvimento sustentável da Comunidade Europeia, reduzir a dependência das 



importações de energia e influenciar o mercado dos combustíveis no sector dos transportes e, 

deste modo, a segurança do abastecimento energético a médio e longo prazo. 

 

MEDIDAS PROPOSTAS: 

 

1- Colocar nos espaços e edifícios públicos painéis solares de forma a que, até 2010, 

30% da energia gasta por instituições públicas tenha origem renovável. 

 

2- Aumentar os benefícios fiscais e financiamentos na aquisição de equipamento que 

promova a utilização das energias não poluentes, nomeadamente, a Energia Solar. 

 

3- Criar condições para que até 2010 cerca de 50% dos combustíveis rodoviários 

utilizados nos transportes públicos tenha origem em biocombustíveis. 

 

 

 

  

 

 


