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Projecto de Recomendação  

 
Desde que o Homem existe, houve sempre o recurso ao meio ambiente. Primeiro como 

forma de sobrevivência e depois como forma de obtenção de meios materiais. Os elementos 

da Natureza são utilizados para as necessidades de energia do mundo: ar, água, sol, minérios. 

Destes, há fontes de energia renováveis e outras que não são renováveis. As energias 

renováveis são todas aquelas que servem como alternativa à combustão de resíduos fósseis e 

que constituem uma fonte de energia inesgotável. 

             Se continuarmos a usar as energias não renováveis estaremos a pôr o planeta Terra 

em perigo. 

             A utilização dos recursos não renováveis é mais rentável e barata do que a utilização 

dos recursos renováveis. 

             Só que o problema é que os recursos não renováveis estão a diminuir, o que provoca 

conflitos entre os homens, como no caso do petróleo, cujo preço sobe cada vez mais e os 

países que mais consomem não o têm em quantidade suficiente. 

              Também se assiste à degradação do planeta pelo uso excessivo de energias não 

renováveis como o petróleo, o carvão e a madeira. 

              Estes recursos emitem dióxido de carbono e outros gases de estufa para a atmosfera 

e contribuem para o aquecimento global da Terra, para o aumento da camada de ozono e para 

as chuvas ácidas. 

               Além disso a sua extracção destrói a vida selvagem pelas perfurações e, no caso do 

petróleo, destrói o equilíbrio dos oceanos pelos frequentes derrames de petróleo e crude dos 

navios petroleiros provocando marés negras. 

                Também a saúde das pessoas e animais é afectada pela poluição ambiental.  

                Portugal importa combustíveis fósseis em grandes quantidades o que o torna muito 

dependente da importação externa, com grandes encargos e problemas ambientais. Por isso 

temos de começar a usar no nosso país novas opções energéticas – energias renováveis. 

          Assim vamos propor três medidas de energias alternativas que defendem a preservação 

do ambiente em Portugal: 

 

1. Agilizar a construção de parques eólicos em locais que não interfiram nas 

rotas migratórias. 

 

2. Aplicação de mais painéis solares e fotovoltaicos inicialmente em edifícios 

públicos e posteriormente nas nossas casas  

 

3. O uso de biocombustíveis nos automóveis. Recolha de óleos queimados 

(vegetais) no distrito de Vila Real, para a produção de biodiesel e 

conversão/produção de cultura de plantas destinadas à produção de biodiesel. 


