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Projecto de Recomendação 
 
 
Exposição de Motivos 
 

A sociedade contemporânea encontra-se excessivamente dependente dos recursos 

energéticos e, em particular, dos combustíveis fósseis. Desde o princípio da sua exploração 

industrial, em meados do séc. XVIII, os combustíveis fósseis – como o petróleo e o gás natural – 

têm assumido a vanguarda em termos energéticos, estando na origem de um dos mais 

importantes períodos da História da humanidade: a Revolução Industrial. 

Porém, os combustíveis fósseis são recursos não renováveis pois o seu tempo de 

formação é largamente superior ao da respectiva exploração pelo Homem e, como tal, são finitos. 

Assim, a sobreexploração crescente destes recursos naturais, ameaça, a curto prazo, esgotar as 

poucas reservas que ainda existem.  

Além da problemática que resulta da sua condição de recursos não renováveis – daí a 

necessidade de rapidamente se encontrarem alternativas sustentáveis – acresce ainda o facto da 

utilização de combustíveis fósseis ser altamente prejudicial, não apenas para a saúde humana 

mas, também, para o meio ambiente já que os resíduos provenientes da sua queima encontram-

se entre os principais responsáveis pela poluição atmosférica.  

Na verdade, até há apenas dois séculos os nossos antepassados recorriam 

exclusivamente às fontes naturais de energia como o vento ou à força dos animais. Desde então, 

contudo, profundas mudanças ocorreram nas sociedades humanas, fazendo-se sentir de forma 

mais marcante nos países mais desenvolvidos onde a dependência dos combustíveis fósseis é 

muito grande. De facto, hoje existe uma grande ligação entre o progresso económico de um país e 

o seu consumo destes combustíveis. Perante esta realidade, vivemos actualmente, sem dúvida, 

um período bastante conturbado marcado, por um lado, pela noção de que estes recursos não 

são inesgotáveis e, por outro, pela consciência das tremendas consequências ambientais 

decorrentes da sua sobreutilização.  

Esta realidade mostra a urgência em assumir novas posturas ambientais, em mudar 

comportamentos e em sensibilizar as pessoas para utilizarem fontes de energia alternativas de 

modo a promover a preservação do ambiente. 

Acreditamos que as pessoas têm que ser informadas e estar esclarecidas para utilizarem 

energias alternativas mas consideramos que é importante existirem incentivos económicos. 

 

 

 

 

 



Medidas Propostas 

1. Mais apoio financeiro à população que deseja adquirir produtos/instrumentos que 

permitam a utilização de energias alternativas, tais como painéis solares e carros 

ecológicos. 

2. Criação de postos de emprego/trabalho no ramo ambiental a fim de que as ruas e 

instalações públicas possam permanecer limpas e cuidadas. 

3. Distribuição e colocação de eco-pontos em zonas habitacionais de forma a que toda a 

população da região possa dar a sua contribuição para a preservação do ambiente. 


