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Escola Profissional do Alto Minho Interior 

Círculo de Viana do Castelo 

 

Projecto de Recomendação  

 

Se há alguns anos atrás, ninguém, ou quase ninguém, pensava no assunto, o certo é 

que na actualidade o tema Energias Alternativas invade diariamente os nossos jornais, as 

nossas televisões, as nossas rádios, a nossa Internet, as nossas conversas, enfim, a nossa 

vida. 

E será para menos? Não, claro que não! Ou não vivêssemos nós num planeta tão belo, 

tão rico, tão farto mas, ao mesmo tempo, tão cheio de recursos esgotáveis e absolutamente 

irreversíveis. 

Sabemos também que parte de todos e cada um de nós a consciencialização para a 

preservação do meio ambiente e protecção de todos esses recursos, de maneira a podermos 

garantir o tal Desenvolvimento Sustentável. Contudo, convém não esquecer que é também 

responsabilidade do estado fomentar esta consciência nos cidadãos, incentivando uma 

implementação séria das energias renováveis, atitude esta necessária, urgente e, por certo, 

gratificante. 

Todos sabemos os altos custos que envolvem todo o tipo de material utilizados para a 

produção de energias renováveis, como as torres de energia eólica e os painéis solares. 

Embora o preço varie conforme os metros quadrados de cada habitação individual, empresas 

ou centrais de energias renováveis, não é qualquer pessoa (individual ou colectiva) que pode 

despender milhares de euros neste tipo de equipamento. Dar às pessoas incentivos mais 

significativos, que envolvam subsídios, maiores incentivos fiscais, entre outros, e repensar os 

preços dos materiais utilizados para este efeito seriam soluções bastante razoáveis, na medida 

em que, futuramente, todos sairíamos a ganhar. 

População e empresas pouco informadas são também um enorme entrave à 

participação numa cidadania ambiental responsável e produtiva para as populações. De facto, 

não basta estarmos consciencializados para os problemas a nível ambiental ou, mais 

particularmente, da escassez de algumas fontes de energia. Explicar às pessoas como agir, 

que passos seguir, que medidas adoptar, parece-nos deveras pertinente e a solução poderá 

passar por uma informação mais próxima das populações, mais personalizada e mais 

interactiva. 

Por outro lado, se é na escola que nos tornamos cidadãos mais conscientes e 

participativos na vida da comunidade, por que não serem as escolas e os seus responsáveis os 

primeiros a dar o exemplo e a adoptar medidas de poupança energética que possam ser úteis, 

não só ao próprio estabelecimento, mas também à comunidade, à região, ao país, enfim, ao 

planeta.  
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Medidas Propostas: 
 

1. Baixar os preços dos materiais e dar incentivos para a construção de centrais de 

energias renováveis (uso local e uso pessoal).  

 

2. Criação de um “balcão único”, móvel e flexível (“O autocarro das Energias 

Renováveis”) que percorrerá as várias regiões do país, a fim de esclarecerem o público 

em geral sobre o que são e quais as vantagens das energias renováveis (o autocarro 

contém vários painéis sobre energias renováveis e muito outro material de apoio que o 

público pode levar. Poderá ainda transportar especialistas que realizarão palestras 

destinadas a profissionais da área e ao público em geral) – Isto já acontece na Polónia. 

 

3. Promover actividades de eficiência energética nas escolas, por exemplo, promover a 

construção de um sistema fotovoltaico, cujas células estão ligadas ao sistema de 

abastecimento de electricidade da escola.  

 

 

 

 


