
 

 

 

ESCOLA DO ENSINO BÁSICO EL-REI D. MANUEL I - ALCOCHETE 

 
Círculo de Setúbal 

 

PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 
 

Após a entra em vigo do Protocolo de Kyoto, em 16 de Fevereiro de 2005, que 

propõe que todos os países desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a 

emissão de gases do efeito estufa em, pelo menos, 5% em relação aos níveis 

de 1990 no período entre 2008 e 2012, também chamado de primeiro período 

de compromisso (para muitos países, como os membros da UE, isso 

corresponde a 15% abaixo das emissões esperadas para 2008), os governos 

dos mesmos tiveram de encetar iniciativas no sentido de honrarem este 

compromisso.  

O Protocolo é claro  em afirmar que a redução das emissões deverá acontecer 

em várias actividades económicas. O protocolo estimula os países signatários 

a cooperarem entre si, através de algumas acções básicas entre as quais se 

encontra a  “Promoção do uso de fontes energéticas renováveis” 

Se o Protocolo de Kyoto for implementado com sucesso, estima-se que deva 

reduzir a temperatura global entre 1,4ºC e 5,8ºC até 2100, entretanto, isto 

dependerá muito das negociações pós período 2008/2012, pois há 

comunidades científicas que afirmam categoricamente que a meta de redução 

de 5% em relação aos níveis de 1990 é insuficiente para a mitigação do 

aquecimento global. 

Neste sentido, e para que se honre o compromisso em Portugal, no que 

concerne à promoção e uso de fontes energéticas renováveis, os candidatos a 

Deputados ao Círculo de Setúbal, da Escola do Ensino Básico El-Rei D. 

Manuel I – Alcochete recomendam: 

1º - O incentivo do exercício da instalação e exploração de sistemas de 

bombagem de água por energia eólica (conhecidas por moinhos de água) – 

Equipamentos para a utilização de energias renováveis na bombagem de 



água do subsolo – através da isenção de taxa de IVA na aquisição do 

equipamento, da dedução de 60% de valor de IRS ou IRC, amortizável em três 

anos e do desconto de 15% na água de consumo doméstico, por mérito 

ecológico pois trará benefícios ao nível da energia, da agricultura, ambiental, 

paisagístico, económico e social.  

 

2º - O incentivo à produção de Biodiesel, de modo a que este se torne 

concorrente dos restantes combustíveis, prestando apoio à produção através 

de linhas de crédito bonificadas a todos os produtores, o pagamento a um valor 

superior ao preço de custo ( 5%), durante os primeiros 8 anos e o apoio técnico 

aos agricultores que optarem pela sua utilização, aportando como benefícios  a 

utilização de uma tecnologia amiga do ambiente por via da reutilização de 

substâncias gordurosas que iriam funcionar como agentes degradantes da 

natureza, entre outros.  

 

Os Candidatos a Deputados ao Círculo de Setúbal da Escola do Ensino Básico 

El - Rei D. Manuel I – Alcochete 

 


