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Escola Básica e Secundária da Madalena do Pico 

Círculo dos Açores 

 

 

Projecto de Recomendação 

Energias Alternativas e Preservação do Ambiente. 

 

 

O agravamento das questões relativas às alterações climáticas e ao aquecimento global, 

provocado pelo ser humano, obrigou Portugal à redução de taxas de emissão de dióxido de carbono, 

de forma a cumprir os objectivos estabelecidos no Protocolo de Quioto. O uso de energias 

alternativas em grande escala é um factor decisivo para podermos reduzir os impactos negativos da 

queima de combustíveis fósseis.  

 

O nosso país aposta no aproveitamento de fontes de energia alternativas, ao mesmo tempo 

que promove uma maior eficiência no uso diário da energia. Todavia, o esforço feito na energia 

hídrica, eólica, solar, geotérmica e biomassa continua a ter pouca representatividade em todo o país. 

É preciso conseguir poupanças mais significativas, melhorar a eficiência energética e aumentar muito 

mais a quantidade de energias que utilizamos a partir de fontes renováveis. Ao mesmo tempo é 

importante mudar as mentalidades e modos de vida, pois a mudança para fontes energéticas mais 

limpas, melhora a qualidade do ar que respiramos e contribui para a defesa do meio ambiente. 

 

Vivemos nos Açores, a região do país onde há maior penetração de energias renováveis, 

nomeadamente a energia geotérmica, a eólica, a hídrica, a solar e a ondocinética (central piloto 

europeia, na ilha do Pico.) 

Por serem recursos locais, permitem uma redução da saída de divisas para o exterior (pois 

assim importamos menos petróleo e menos carvão). Por outro lado, reduzimos a emissão de gases 

com efeito de estufa resultantes da combustão dos combustíveis fósseis e evitamos as chuvas 

ácidas. 

 

As energias alternativas ainda apresentam algumas dificuldades, por isso, é necessário 

desenvolver, ainda mais, a investigação e a tecnologia. As energias renováveis não são facilmente 

armazenáveis em quantidades significativas e a sua produção por vezes é irregular, consoante as 

condições ambientais, o que causa perturbação do sinal eléctrico fornecido aos consumidores, que 

tem de ser compensado com as centrais termoeléctricas. As tecnologias continuam a ser muito caras 

para serem viáveis e usadas em grande escala. As disciplinas como a Física e a Matemática 

constituem uma forma de podermos encontrar as soluções mais eficazes, através da investigação e 

criatividade. 
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Considerando o exposto, os deputados eleitos à Sessão Escolar, na Escola Básica e Secundária 

da Madalena, apresentam as seguintes recomendações: 

 

1- A construção de edifícios públicos, indústrias e habitações energeticamente auto-suficientes, 

pelo menos em 50% do seu consumo, através do recurso às energias renováveis e com 

sistemas de poupança racional de energia. 

 

2-  Campanhas de sensibilização para promover nas populações que temos de poupar e 

consumir racionalmente a energia, contribuindo para uma mudança de mentalidades, 

imprescindível na resolução do problema energético. 

 

3-  Investir em programas de investigação e de desenvolvimento de tecnologia, que tornem as 

energias renováveis práticas no uso e rentáveis economicamente, para serem usadas de 

forma constante e global. 


