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Exposição de Motivos: 

 

Portugal depende quase exclusivamente da importação energética de países terceiros. 

90% do consumo energético final é importado, sendo que  71% corresponde à 

importação de  petróleo e 19% de carvão.  

É do conhecimento geral que Portugal tem condições para reduzir esta extrema 

dependência dos países terceiros. 

É hora de contribuirmos com medidas claras, exactas e rigorosas para atenuar o maior 

jogo de interesses já visto em todo o Mundo global: O Negócio do Petróleo! 

Portugal conta, ao contrário da grande maioria dos países Europa, com uma série de 

condições favoráveis, ainda que não aproveitadas, para aplicação das directivas das 

Energias Endógenas. 

 

 Tais condições passam pela elevada exposição solar a que o nosso país está sujeito, 

por uma rede hidrográfica relativamente densa e uma frente marítima que beneficia de 

ventos atlânticos. São estas as condições de que Portugal beneficia e que podem 

contribuir para a redução para metade da factura dos gastos energéticos do país. 

Segundo fontes especializadas, os gastos rondarão cerca de vinte e cinco mil milhões 

de euros por ano, representando este valor, directa ou indirectamente, cerca de 

sessenta por cento das importações nacionais. 

As energias alternativas beneficiam a nossa sociedade em diversos aspectos, 

nomeadamente a nível ambiental, político e mesmo económico! 

 As mesmas permitem criar postos de trabalho directos e indirectos, diminuir o número 

de importações, diminuir a emissão de gases poluentes e evitar o rápido 

desaparecimento do petróleo.  

 

Acreditamos que só através da utilização da energia nuclear podemos obter 70% da 

produção de energia eléctrica, sem emissão de CO2. 

 

Considerando o atrás exposto e tendo como objectivo contribuir para a melhoria das 

condições ambientais, políticas e económicas do nosso país, no respeito pelo 

acordado no protocolo de Kyoto,  propomos as seguintes medidas 



Medidas propostas:  

 

1. Implementação de um fundo económico-financeiro anual específico para subsidiar 

as instituições públicas na área das energias alternativas.  

Esta medida passaria pelo financiamento estatal, através da atribuição de        

subsídios, a hospitais, escolas, tribunais, autarquias, entre outras instituições públicas. 

Esse subsídio seria destinado a investimento na aquisição de painéis solares, 

fotovoltaicos, ventoinhas eólicas, e outros materiais no âmbito das Energias 

Alternativas a instalar nas instituições públicas já em funcionamento..  

 

2. Implementação de projectos de incentivo e financiamento e divulgação efectiva dos 

mesmos de forma a atrair investidores na área das pequenas centrais e fontes de 

combustíveis renováveis. Esta medida visa tornar mais fácil o acesso ao financiamento 

por parte dos potenciais empresários, nesta área, em território português. Caberia ao 

Estado promover projectos simplificados à semelhança do já existente “Simplex”, mas 

agora no âmbito dos apoios financeiros.  

 

3. Aprovação e implementação efectiva com carácter obrigatório de legislação 

promotora da expansão do recurso às energias renováveis em novos edifícios públicos 

e privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


