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PROJECTO DE RECOMENDAÇÃO 
 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 
 

Defendemos que as energias alternativas representam o futuro, o nosso futuro. Um 
futuro num planeta cada vez mais massacrado pela irresponsabilidade do ser humano. 

A energia solar possui um forte potencial no nosso país. Há poucos inconvenientes 
nesta energia, associada ao elevado número de horas de luz em Portugal. Esta representa 
uma das melhores hipóteses para o nosso país. Defendemos que deverão haver muitos mais 
incentivos fiscais aos particulares para aquisição dos equipamentos impulsionadores desta 
energia. Todos os edifícios públicos deveriam gradualmente adoptar esta fonte de energia até 
poderem obter uma autonomia superior a 50% da sua energia consumida. 

Vivemos numa época em que o barril de petróleo, principal fonte de energia da nossa 
civilização, atinge valores de custo nunca antes alcançados. O abandono efectivo dos 
derivados de petróleo que apresentem um maior índice de poluição deve ser uma prioridade 
imediata. Para isso podem contribuir a eliminação gradual de combustíveis com elevado nível 
de octanas. A criação de centros de investigação para a pesquisa e criação de alternativas 
viáveis à substituição do petróleo é uma forma inteligente de lidar com a situação actual. Há já 
tecnologia para este passo, é chegada a hora de ter uma atitude responsável e cautelosa. 

A promoção e divulgação das vantagens ambientais da utilização de automóveis 
híbridos, é outra das hipóteses a considerar. Defendemos o incentivo às empresas produtoras 
de automóveis para a construção em maior escala de automóveis híbridos. Será consequente 
uma diminuição do preço e um aumento de utilização deste tipo de meios de transporte. 

No nosso país, estamos no bom caminho para a mudança, mas não estamos 
suficientemente preocupados para a fazermos ao ritmo adequado. 
 Todas e quaisquer desvantagens que possamos encontrar nas medidas por nós 
apontadas para as energias renováveis, poderão ser anuladas pelos benefícios a curto e longo 
prazo que estas energias nos oferecem.  
 
 
 
 
MEDIDAS PROPOSTAS: 
 
1. Privilegiar a utilização da energia solar. 
 
2. Projecto de preparação para o abandono progressivo do petróleo.  
 
3. Aumento da utilização de automóveis híbridos.  
 
 
 


