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Exposição de Argumentos:  

 

Actualmente o Sol, como uma das fontes inesgotáveis de calor, constitui uma alternativa rentável à 

utilização da energia produzida pelos combustíveis fosseis, sendo que, através da conversão da energia 

solar em energia eléctrica ou térmica, estaremos a reduzir o consumo desses combustíveis, facilmente 

esgotáveis. Salienta-se como vantagem a não poluição do ambiente.  

 Tendo em conta a localização de Portugal e a capacidade de exposição solar ser grande, propõe-

se que se promova, desde já, a aquisição de painéis solares através do aumento dos incentivos fiscais, quer 

para as empresas fabricantes, quer para o consumidor. Divulgar junto das empresas de construção civil 

esta iniciativa para que, cada vez mais, a adoptem desde o início dos projectos, nomeadamente, no que 

respeita aos lotes comunitários. Muito embora já exista legislação no sentido de obrigar os construtores a 

implementar este sistema, deve sempre existir um incentivo fiscal/ financeiro da parte do estado, uma vez 

que, a instalação dos mesmos poderá encarecer o preço dos imóveis.  

  

Considerando que as energias alternativas têm um papel, cada vez mais, importante na construção 

de um futuro sustentável e mais ecológico, acredita-se que este objectivo será alcançado mais facilmente 

se, por parte das entidades governamentais, existir um esforço financeiro que permita desenvolver a 

investigação cientifica e tecnológica nesta área. Por outro lado, propõe-se que se intensifique as iniciativas 

e programas de divulgação sobre a utilização, vantagens e desvantagens das energias alternativas, nas 

escolas e um pouco por todo a sociedade portuguesa, à semelhança do que é feito pelo “Energy Bus”.  

   

 

 

Medidas Propostas: 

 

1. Promover uma política de incentivos fiscais destinadas às empresas de produção de painéis solares 

e consumidores em geral; 

 

2. Intensificar iniciativas e programas de divulgação acerca das Energias Alternativas, bem como 

desenvolver a investigação científica e tecnológica nesta área.  


