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CIRCULO ELEITORAL DE SETÚBAL 

 

PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 

 

As Energias Alternativas e a Preservação do Meio Ambiente 

 
O aparecimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento das energias aletrnativas estão 

directamente implicitas na preservação do ambiente. O ambiente tem sido alvo de 

transformações de origem humana o que faz com que, não só a face da natureza mude 

como também os níveis de poluição aumentem,e, os recursos naturais se esgotem. 

As energias alternativas são a solução para minimizar não só a poluição, mas 

também evitar o esgotamento dos recursos naturais. Deste modo, e dentro do conjunto de 

todas as energias alternativas, consideramos que a Energia Solar seja aquela que qualquer 

cidadão português possa ter em sua casa para produzir para consumo próprio. 

O nosso país, face a outros países com menos horas de exposição solar diárias, não 

aproveita um recurso que é seu e que a natureza lho deu. Resolvemos então, e após 

discussão, apostar nesta energia. 

Consideramos importante a criação de um fundo público, para a aquisição de paineis 

solares para uso e consumo próprio. Este fundo, funcionaria como financiamento de crédito 

a que se mostrasse interessado em começar a usar este tipo de energia. 

Apesar dos paineis serem caros, com a ajuda deste fundo, seria mais fácil os 

pequenos consumidores adquirirem-nos e procederem à sua instalação e utilização. 

Evitariamos assim, que se consumisse a energia produzida pelas centrais 

termoquímicas, barrgens, ou então a importação de energia do país vizinho, uma vez que, 

cada um iria consumir a energia que produzia, apesar de esta não poder ser armazenada. 

Para pagar o crédito que lhe foi dado, o consumidor pagaria uma pequena taxa 

durante um período de tempo. 

A colocação dos paineis solares não vem desvirtuar a arquitectura exterior das 

habitações e nem ferir os requisitos dos Planeamentos Urbanísticos. Os Municípios 

deveriam incentivar a aquisição/colocação dos paines. Este incentivo poderia verificar numa 

isenção da contribuição autárquica. No mesmo sentido, o Governo, para além de incentivar 

a compra dos paineis solares, deveria ter no IRS, uma rúbrica própria onde se pudesse 

colocar a despesa feita para ser dedutivel, o que não acontece agora. 

Propomos assim a MEDIDA: Criação de um fundo público para a 

aquisição de paineis solares para uso e consumo próprio 
 


