
Escola Secundária de Campo Maior 

Círculo de Portalegre 

 

 

Exposição de motivos:  

 

O século XXI parece ser o século da consciencialização ambiental, pois a acção humana tem 

provocado grandes alterações climáticas e alguns cientistas temem mesmo o colapso do planeta 

Terra. 

A nossa civilização atingiu um estádio de evolução no qual é impossível viver sem as 

indústrias, os transportes, e sem a electricidade necessária para quase todas as actividades do 

quotidiano. As energias utilizadas para a satisfação das necessidades contemporâneas são, 

maioritariamente, de origem fóssil. Este facto acarreta dois grandes problemas. Por um lado, a 

escassez desses mesmos recursos a breve trecho e o aumento do seu valor de mercado e, por outro, 

a emissão de CO2 para a atmosfera, com o consequente agravamento do efeito estufa sobre o nosso 

planeta. 

A resolução destes problemas económicos e ambientais, respectivamente, tem de passar 

pelo recurso a energias alternativas e limpas. Não existe outro caminho. 

Trata-se de uma questão da humanidade, dos estados, das autarquias e de cada cidadão em 

particular. Cada um de nós, cada autarquia, cada estado deve ser responsável por criar condições de 

sustentabilidade e permitir que gerações vindouras possam continuar a viver no planeta azul.  

Somos parte da União Europeia, que é o segundo maior consumidor e o maior importador 

mundial de energia. Cada cidadão europeu é responsável por estes valores e cada cidadão europeu 

terá de fazer algo para alterar esta realidade. 

Nesse sentido os políticos da União Europeia, atentos a esta situação gravíssima, em 

Novembro de 2007, elaboraram o Plano Europeu Estratégico De Energia que propõe que, no ano 

2020, 20% de toda a energia consumida seja gerada por renováveis. Com esta medida, a UE estará 

menos dependente de países terceiros e contribuirá para um ambiente mais saudável. Mesmo 

sabendo que a execução deste plano implica um grande investimento e que quase triplicar os valores 

actuais de 8,5% representará um enorme esforço, ainda assim, valerá a pena. 

Portugal, na linha da frente nesta matéria, já consegue que 15% da energia que consome 

seja de origem renovável. As características naturais do território nacional são favoráveis à produção 

de energias renováveis e Portugal tem de se manter no pelotão da frente, criando condições para que 

possamos atingir, em 2020, uma percentagem de 30%. Esta atitude e esta perspectiva a longo prazo 

permitirão reduzir a dependência que temos de energias fósseis e, além de equilibrar a balança 

comercial portuguesa, poderemos respirar um ar mais limpo. 

Ao estado português cabe, numa primeira instância, reunir condições para que tais objectivos 

sejam alcançados. Mas certamente que todos temos consciência de que o Estado é uma pessoa 

distante e de difícil acesso, logo difícil de responsabilizar pela não concretização de politicas 

anunciadas. Por outro lado, Portugal, apesar de pequeno, é muito diferente de região para região, de 

concelho para concelho. Por isso seria mais fácil ao poder local controlar a produção e consumo de 

energias, por se encontrar mais próximo e ser mais conhecedor das realidades de cada zona, em 

detrimento do poder central, nomeadamente, ao nível do conhecimento das potencialidades e 



recursos naturais da região em que se insere, assim como das necessidades de consumo das 

populações.  Em suma, descentralizar e dividir esforços e, em simultâneo, unir as partes na 

consecução de um objectivo comum.  

Para que a medida fosse exequível, as câmaras poderiam criar protocolos com empresas ou 

associarem-se entre si como já acontece hoje em relação à distribuição de água e à recolha e 

tratamento de lixo. Às Câmaras caberia, de acordo com os seus recursos naturais, optar pelo tipo de 

energia a produzir e utilizar, pois, conhecendo bem a sua região, estariam mais capacitadas para dela 

retirar maior proveito. Caberia também aos municípios a gestão de eventuais protocolos com 

empresas locais e estas, de acordo com os valores da sua comparticipação no processo de produção 

de energias de fontes renováveis, teriam a possibilidade de aceder a taxas de IRC diferenciadas.  

É conhecida a situação económica das autarquias. Sabe-se que existem, hoje, dificuldades 

na aquisição de empréstimos por parte das mesmas, para que sejam atingidos valores mais baixos 

na despesa nacional. Mas o que aqui se propõe é um investimento a curto/médio prazo, no que diz 

respeito a retorno e lucro. Assim, para que as autarquias possam levar a cabo o investimento atrás 

mencionado, é necessário que a Lei das Finanças Locais seja alterada por forma a que os municípios 

possam, eles próprios, criar as condições necessárias ao cumprimento do objectivo. É um 

investimento que poderá parecer dispendioso mas cuja implementação trará benefícios económicos 

concretos em relação às importações de energia que representam uma grande despesa para o país 

e, também não menos importante, será fundamental para uma política ambiental responsável. 

A obrigatoriedade dos municípios, por si só ou associados, em atingir uma cota de produção 

e consumo de 30% de energias renováveis, seria mais facilmente controlada pelos eleitores, dada a 

proximidade que existe entre estes e o poder local. Os cidadãos, cada vez mais conscientes dos 

problemas ambientais, poderiam exercer uma maior pressão junto dos responsáveis pelas autarquias 

no sentido de serem melhoradas as condições económicas e ambientais de cada concelho, do nosso 

país e do nosso planeta. 

 

 

Medidas propostas:  
1. Determinar que os municípios garantam que 30% da energia consumida em cada concelho 

seja de origem renovável e produzida na sua territorial. 

2. Alteração da Lei das Finanças Locais. 

3. Redução dos impostos para as empresas que colaborem na produção de energias 

renováveis.   

 


