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Introdução:  
 
Perante um tema tão vasto, as hipóteses e alternativas de abordagem são 
muito diversificadas. Nessa perspectiva a tarefa mais difícil foi tentar focalizar 
um ponto de vista que pudesse ser relevante, actual e espacialmente definido. 
Assim, optamos por evidenciar duas linhas de acção: 

a) A energética, especialmente no que concerne aos problemas do 
consumo. 

b) Propostas de intervenção para Portugal que se revelem praticáveis e 
potencialmente inovadoras.  

 
Em pleno séc. XXI a nossa sociedade depara-se com um inúmero conjunto de 
“atentados” à Natureza. 
Um dos maiores problemas é o aquecimento global, problema que ao longo do 
tempo se tornou tema de conversa de inúmeros jovens. 
Têm sido realizados imensos estudos que provam que o único causador de 
todos estes problemas é o Homem! 
Só o homem pode consertar o mal feito por ele mesmo. 
 

 
Tendo em conta que: 
 

 As reservas de energias fósseis estão a começar a chegar ao fim; 
 Portugal tem boas condições para instalação de parques eólicos; 
 A população usa cada vez mais o automóvel desnecessariamente; 
 O Co2 é a principal substância que leva ao aumento do aquecimento global; 
 As cidades estão com um volume de trânsito insustentável; 
 A qualidade do ar nas cidades é geralmente má 
 O petróleo é fonte de energia mais utilizada da actualidade; 
 Os preços dos combustíveis fósseis estão a subir e a bater recordes de 

preço; 
 O petróleo ultrapassou há poucas semanas a barreira dos 100 dólares, 

trazendo mais despesas para o país; 
 
 
Propomos para Portugal:  
 

1 Que sejam criadas melhores condições para a energia solar e eólica;  
2 A microgeração na produção de energia é decisiva na melhoria do 

balanço energético do país; 
3 Rever a mobilidade dentro das cidades, apostando na qualidade dos 

transportes públicos e outros individuais (bicicleta, trotinete eléctrica, 
segway…) 
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Porque:  
 

 (1) Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade de 
radiação solar;  

 (1) A energia solar e eólica são renováveis;  
 (1) O potencial eólico do país é elevadíssimo; 
 (2) Todas as pessoas podem produzir em casa, nas indústrias, etc, 

pequenas quantidades de energia, através da microgeração; 
 (2) A microgeração de energia reduz fortemente a produção de CO2. 
 (2) Com a microgeração atingem-se objectivos ambientais, económicos, 

mas também tecnológicos. 
 (3) Assistimos a uma evolução tecnológica nos meios de transporte 

alternativos ao automóvel; 
 (3) Além das pessoas e do ambiente, temos de proteger o riquíssimo 

património cultural existente nas cidades; 
 (3) Uma nova mentalidade começa a ser mais receptiva à utilização dos 

transportes colectivos.  
 

 
“O futuro não pode ser previsto, mas pode ser inventado. 

É a nossa habilidade de inventar o futuro que nos dá esperança para 
fazer de nós o que somos”  Dennis Gabor  
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Nota: Os argumentos deviam estar concentrados apenas na “exposição de motivos”. 


