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PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

            Ao longo da história, nas sociedades desenvolvidas o consumo de energias tem vindo a 

aumentar, principalmente após a Revolução Industrial. Este consumo de energia tem sido, 

particularmente, satisfeito por combustão de matérias-primas, das quais se destacam o petróleo e o 

gás natural. 

Contudo, de acordo com o actual ritmo de exploração destas energias, estima-se que as 

reservas petrolíferas existentes se esgotem até 2048. Por outro lado, os combustíveis fósseis, 

produzem grandes quantidades de poluentes, como o dióxido de carbono, óxidos de azoto e poeiras, 

que prejudicam gravemente a qualidade do ar e a saúde humana. Neste sentido, é importante 

estimular nas sociedades o uso de fontes de energia mais limpas e ao mesmo tempo renováveis 

como o sol, o vento, os oceanos, os rios e as plantas, para desta forma preservar o meio ambiente. 

 Portugal é um país pobre em recursos energéticos de origem fóssil, dependendo 

substancialmente de importações (em 2002 representavam 88% da energia primária consumida). 

Como consequência da dependência energética, o país gasta grande parte dos seus recursos 

financeiros na importação de energia fóssil. Por outro lado, o consumo de importantes recursos na 

importação de energias fragiliza a nossa economia, tornando-a menos competitiva em relação aos 

restantes países da União Europeia. 

 Contudo, Portugal, apesar de ser um país pobre em recursos energéticos, possui elevadas 

potencialidades de energias renováveis, com destaque para a energia solar, hídrica, eólica e da 

biomassa. Deste modo, o Governo deveria aproveitá-las para reduzir a dependência energética e os 

impactos ambientais negativos que as energias não renováveis provocam sobre a qualidade do ar, 

habitats naturais e saúde humana. 

Considerando que Portugal é um dos países europeus que apresenta condições mais 

favoráveis para a utilização de energias renováveis, devido a várias razões, nomeadamente, uma 

elevada exposição solar, uma rede hidrográfica relativamente densa (principalmente no Norte de 

Portugal) e uma costa marítima que beneficia dos ventos atlânticos, o Governo deveria aproveitar 

estas potencialidades para reduzir a emissão de gases poluentes para a atmosfera. 

             O Governo deveria sensibilizar todos os intervenientes na nossa sociedade a utilizar energias 

renováveis. Assim: 

 - aos Particulares, o governo Português devia sensibilizar (publicidade e campanhas…) e 

incentivar a utilizar energias alternativas na produção de electricidade nas suas casas, empresas, 

atribuindo-lhes benefícios fiscais nomeadamente no I.R.S/I.R.C. 

 - às Entidades públicas, o governo Português deveria atribuir, subsídios e/ou transferir 

verbas mais elevadas para o Fundo Financiamento dos Municípios, às entidades que apostem na 

produção de electricidade a partir de fontes de energia renovável (FER). 
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          Considerando que muitas vezes que aquilo que está no papel ao nível das leis não passa disso 

mesmo, sugerimos que as pessoas que trabalham nas Instituições governamentais na área das 

energias renováveis, melhor informem e esclareçam a população portuguesa sobre os benefícios da 

utilização das mesmas. 

          As energias renováveis poluem menos o ambiente do que as energias não renováveis, e são 

infinitas. Assim, quando as energias não renováveis se esgotarem um dia mais tarde, estas vão 

continuar a existir, substituindo as energias não renováveis, satisfazendo assim todas as nossas 

necessidades energéticas. 

Podemos, então, concluir que as energias renováveis são uma grande aposta para o futuro. 

Somos da opinião que o governo Português deverá investir mais nas energias renováveis, dado 

que Portugal possui muitas fontes. 

Como consequência da aposta no sector das energias renováveis permitirá o cumprimento 

das metas negociadas por Portugal no âmbito do Protocolo de Quioto e, ao memos tempo, diminuir o 

impacto das energias não renováveis no meio ambiente. 

Por outro lado, a aposta nas energias renováveis permitirá criar mais postos de trabalho, 

promovendo o emprego no sector das energias renováveis. 

Assim na Sessão Escolar, realizada no dia 17 de Janeiro de 2008, na Escola E.B. 2,3 de 

Telões, foi aprovado este Projecto de Recomendação com as seguintes medidas: 
             1ª- Portugal (governo Português) deve apostar no uso de energias renováveis, para 
reduzir a dependência energética do nosso país em relação aos países exportadores. 
             2ª- O Governo Português deve incentivar os particulares e as entidades públicas a            
utilizar energias renováveis, atribuindo-lhes benefícios fiscais. 
             3ª- Reforçar os canais de informação das Instituições governamentais, na área das 
energias renováveis. 
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