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Exposição de motivos: Num país como Portugal em que o desemprego é uma realidade 

preocupante, sendo os jovens os que mais sofrem com tal situação, achámos por bem 

defender uma medida que fosse ao encontro do tema proposto “Preservação do ambiente e 

energias renováveis” e que se constituísse ainda como uma medida de combate ao 

desemprego, e em especial pensando nos mais jovens. 

O incentivo passa pela atribuição de financiamentos para a criação de quintas 

ecológicas, isto é quintas “amigas do ambiente” e prémios às quintas que mais cumprissem 

com as regras previamente estabelecidas. Assim, todo o lixo nelas produzido devia ser 

separado sendo que um objecto imprescindível nestas quintas era o ecoponto. Os produtos 

nela produzidos não poderiam conter substâncias químicas (pesticidas, adubos químicos), 

utilizando adubos provenientes do estrume dos animais ou de material orgânico decomposto 

(ervas, folhas, etc.), logo outro dos objectos que deveriam também existir nestas quintas eram 

caixas de compostagem onde o material orgânico fosse depositado para aí entrar em 

decomposição.  

Outra das obrigações passaria por um sistema de rega baseado na microirrigação. 

Neste utilizam-se finas mangueiras que conduzem a água até junto das plantas, depositando-a 

próximo das raízes através de pequenos furos na mangueira. Deveria também ser feita uma 

avaliação das necessidades de água de uma plantação para se utilizar apenas a necessária. 

Daqui resultando que, no seu conjunto, a redução do consumo de água é de cerca de 60%. 

Algum do terreno da quinta poderia ser alugado a empresas visando a instalação de 

aerogeradores e comercialização da electricidade proveniente desse aproveitamento da 

energia eólica.  

A quinta deveria também possuir um número mínimo de plantações de árvores, já que 

iam permitir a oxigenação do ar e depois de decompostas poderiam servir de fertilizantes e/ou 

até por que não serem o motor impulsionador da instalação de uma Central de Biomassa. Esta 

teria não só a função de eliminar a grande quantidade de resíduos orgânicos, que todos os dias 

se formam e se avolumam nas quintas e matas do nosso país, como permitiria produzir energia 

eléctrica ou calorífica, de uma forma limpa e ecológica.  

Tudo isto complementado por um sistema gerador de energia a partir do 

aproveitamento do estrume dos animais.  



Nas habitações da quinta, estas deviam ter lâmpadas de baixo consumo já que estas 

gastam menos energia e têm a mesma eficiência. Deveriam também estar equipadas com 

janelas e portas isolantes para isolamento do som (poluição sonora) e para diminuir a 

dissipação de energia (calor ou frio). 

Em suma, propomos uma medida que visa combater o desemprego, preservar o 

ambiente, produzir energias alternativas, e que não descura ainda a poupança de energia. 

 

Medidas propostas:   

 

1. Incentivar Jovens agricultores na criação de “Quintas Ecológicas” e produtoras de energia 

 

 

 


