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Exposição de Motivos: 

 

 A importância da utilização de energias alternativas baseia-se em inúmeros factores 

que vão melhorar a situação do país a todos os níveis: político, económico, social e claro 

ambiental. 

Apesar de, no primeiro ano de utilização destas energias, os resultados não parecerem 

muito rentáveis, isso não acontece nos anos posteriores, onde se irão observar diferenças de 

custos, pois os gastos diminuem. Além disso, a importação de energias fósseis, cujo preço não 

pára de aumentar, devido à crescente dificuldade de as obter, é um factor de sobrecarga na 

economia do país e apenas mais um gasto de importação desnecessário, quando existem 

perfeitas condições dentro do país para produzir a sua própria energia, abundante e infinita e 

com custos bastante reduzidos. Neste sentido, pensamos que, se o uso das energias 

alternativas passasse a ser obrigatório nas instituições públicas, nomeadamente nas escolas, 

isso significaria um exemplo a seguir por todos os cidadãos. 

Mas, para que todos os cidadãos possam utilizar essa energias, deviam desde já ser 

implementadas medidas de incentivos fiscais apelativas para a população, para que ninguém 

fique de fora. E, antes que se pense que isso traria consequências económicas nefastas para o 

país, veja-se que isso significaria exactamente o contrário. Na verdade, isso geraria o aumento 

de postos de trabalho e, por inerência, de fábricas, o que faria com que o preço acabasse por 

baixar, tornando possível a todos os cidadãos, sem excepção, a utilização de energias 

alternativas, promovendo, desta maneira, a inclusão social. 

Por outro lado, se houver um aumento significativo de fábricas produtoras de energias 

não fósseis, seria necessária mais mão-de-obra qualificada e certificação de técnicos 

especializados capazes de responder às exigências dos consumidores. Nesse sentido, 

pensamos que os cursos de formação desses trabalhadores deveriam ser implementados 

desde já ao nível do ensino secundário, preparando e sensibilizando, desde logo, de forma 

aprofundada, os jovens, para a preservação do ambiente e melhoria da qualidade de vida de 

todos. O curso serviria para obter mão-de-obra qualificada preparada para o trabalho nesta 

indústria em expansão. 

Seria, ainda, uma forma de salvar o nosso planeta, diminuindo as emissões de CO
2 

e, 

portanto, o efeito de estufa, alterações climatéricas e poluição. Podiam dar-se por terminados 

os conflitos entre países, pois já não existiria a busca cansativa, por exemplo, pelo petróleo, 

energia fóssil causadora de tantos problemas e perigos.   

Deste modo, propomos as seguintes medidas capazes de levar a cabo a promoção da 

utilização de energias renováveis.  

  



 

 

Medidas propostas:  

 

1. Utilização, nas instituições públicas, nomeadamente nas escolas, de energias 

alternativas, para o aquecimento central, águas quentes sanitárias e produção de 

energia eléctrica. 

 

2. Aumento dos incentivos fiscais, nomeadamente isenção dos IMI, IRS, IA entre 

outros, para os indivíduos e organizações que utilizem as energias alternativas. 

 

3. Criação de cursos correspondentes ao ensino secundário (10º,11º e 12º) cujo 

objectivo seria formar técnicos especializados na área das energias alternativas. 


