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Projecto de Recomendação: 
ECO – INOVAÇÕES PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS E A PROMOÇÃO DO EMPREGO 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Todos os documentos estruturantes das políticas estratégicas nacionais apresentam como fortes 

condicionantes negativas ao desenvolvimento sustentável as seguintes: 

 Forte dependência energética em face do exterior o que desequilibra a balança de pagamentos (1) 

 Elevada fatia da contribuição dos combustíveis fósseis nas fontes energéticas usadas. 

 Baixo índice de eficiência energética (2). 

O efeito conjugado destes factores elevam a intensidade carbónica, aumentam os gastos em compra de 

cotas de emissão de CO2, elevando os custos de produção dos bens e serviços. Assim diminui o poder de 

compra dos consumidores como consequência da baixa produtividade. Está em risco o cumprimento das metas 

de limitação de emissões de CO2 acordadas no âmbito do Protocolo de Quioto (2).  

Os sectores de actividade mais directamente envolvidos nestas emissões de CO2 são a indústria da 

energia, a da construção, os transportes e os consumos domésticos. Esta estrutura sectorial revela uma 

organização sistémica:  

 Forte expansão urbana. 

 Aumento das distâncias a percorrer e dependência do transporte sobretudo individual. 

 Aumento dos consumos domésticos devidos à necessidade de conforto térmico numa deficiente 

construção dos edifícios de habitação e de serviços. 

 Aumento da pressão sobre a indústria da energia e construção. 

Portugal apresenta como pontos fortes para o seu potencial de desenvolvimento o elevado potencial em 

energias renováveis, nomeadamente um número elevado de horas de insolação, e uma clara disponibilidade 

em rapidamente assimilar a utilização de novas tecnologias. As indústrias do ambiente abrem-se como áreas de 

oportunidade económica e de alteração do perfil produtivo do país com potencial para o crescimento das 

actividades ligadas à I&D e a promoção de emprego de nível superior e de profissionais qualificados de nível 

médio e secundário.  

Os documentos estruturantes das políticas estratégicas nacionais a que nos referimos por incluírem o 

diagnóstico desta situação são a Estratégia Nacional Para a Energia; Estratégia Nacional Para o 

Desenvolvimento Sustentável, Plano Nacional Das Emissões de CO2, Estratégia de Lisboa, Plano Tecnológico 

e Polis XXI. 

PROPOSTAS a apresentar no Parlamento dos Jovens: 

1. Criação de legislação que promova eficazmente o uso de eco-inovações para a sustentabilidade 

energética dos edifícios públicos e privados. 

                                            
1 Em Estratégia Nacional para a Energia.  
2 Em Estratégia Nacional para a Energia 
 



2. Criação de uma rede nacional de cursos de formação profissional na área das eco-inovações. Prevê-se 

a existência de um mercado de trabalho para a criação, instalação e manutenção de equipamentos que 

promovam a sustentabilidade energética dos edifícios públicos e privados. 

Assim: 

1. Os projectos de habitações novas de requalificação de antigas devem prever a inclusão de eco - 

inovações. Os materiais de revestimento terão uma elevada inércia térmica favorecendo o eficaz 

isolamento. Os painéis solares térmicos devem ser a norma e não a excepção em todos os edifícios (o 

aquecimento de águas representa 30% dos gastos energéticos domésticos). Devem ser instalados 

sistemas passivos de aquecimento e de arrefecimento com recurso a sistemas activos subsidiários 

quando necessário. Referem-se aqui os sistemas de aquecimento passivo: sistema de ganho directo; 

sistema de ganho indirecto; sistema de ganho isolado; uso de energias renováveis (painéis solares 

térmicos e fotovoltaicos). Igualmente se deve prever o uso das técnicas de arrefecimento passivo: 

arrefecimento através da água, sombreamento, reflexão solar, conforto térmico através do pavimento e 

aproveitamento de brisas refrescantes criadas por bosques urbanos a introduzir no planeamento 

urbano. Estas ideias inovadoras destinam-se quer à reabilitação de tecidos antigos consolidados quer 

às novas áreas de expansão urbana. Os planos urbanísticos devem prever a existência das infra-

estruturas, dos espaços arborizados e da melhor orientação dos edifícios relativamente às condições 

naturais. 

A implementação destas inovações nas novas construções deve seguir um calendário a par com a 

difusão dos cursos técnico-profissionais que formarão os recursos humanos tornados necessários. 

 

2. Os cursos de formação na área da instalação e manutenção de equipamentos que promovam a 

sustentabilidade e na inclusão de eco – inovações nas urbanizações e nas construções são de grande 

importância porque ao mesmo tempo que aumentam as qualificações profissionais da população, 

geram novos postos de trabalho e alteram o perfil do emprego das regiões (3). 

 

 

Nota: Estrutura deficiente: os argumentos deviam estar concentrados numa “exposição de motivos” 
no início do projecto. As medidas foram sublinhadas pela Coordenação 

                                            
3 Confrontar com o disposto no Plano Tecnológico pp. 7,8 e 9 e estratégia de Lisboa pp. 28, 29, 30, 31, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 47, 48, 49 



1ª proposta:

Eco-inovações

Obrigatórias por 
lei.

Aumento da procura 
de técnicos no 
mercado de trabalho .

2ª proposta: Criação 
de Cursos de 

formação profissional.

Plano tecnológico

+ I&D

+ Técnicos superiores

Formar técnicos para mais 
e melhor trabalho .

As universidades e 
outros pólos de I&D 
são pontos fortes de 
Portugal (Estratégia 
de Lisboa).

Inter – relação das propostas apresentadas: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Um período transitório demasiado longo até à generalização dos uso das tecnologias de eco-
inovação poderá trazer distorções no mercado da construção civil, dificultar o funcionamento 
do mercado de trabalho qualificado nestas técnicas e contribuir para o incumprimento das 
metas do Protocolo de Quioto. 
A implementação da obrigatoriedade destas e de outras eco-inovações deverá ser 
cuidadosamente acompanhada por acções de informação, sensibilização, incentivos fiscais 
para as empresas (arquitectura, engenharia e construção civil) que primeiro se modernizarem 
e finalmente fiscalização eficaz. 


