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“Energias alternativas e preservação do ambiente” 

 

A participação da camada juvenil na vida quotidiana do país e do mundo é de extrema 

importância, sobretudo num panorama actual de mudança (política, social, ambiental…) pelo 

que uma actividade como esta, de formação para a cidadania, poderá contribuir no sentido de 

promover a melhoria das condições de vida de todos os habitantes do planeta.  

Deste modo, consideramos importante e urgente encontrar uma rota definida e 

contínua que promova a evolução de Portugal, o que tem, sem qualquer dúvida, como ponto de 

partida uma adequação dos recursos naturais existentes no nosso país às exigências de um 

planeta em que todos tenhamos um lugar cativo para o futuro. 

Então, consideramos a adopção de energias alternativas para preservação do meio 

ambiente uma prioridade na política de qualquer Governo assim como na vida de qualquer 

cidadão e tal justifica-se porque: 

 é urgente a promoção de energias em alternativa às que estão actualmente a 

proliferar ; 

 a sustentabilidade do planeta é uma necessidade imediata; 

 o risco de colapso ambiental é uma realidade já não muito longínqua devido 

sobretudo à utilização abusiva dos combustíveis fósseis. 

 Consideramos que Portugal tem um papel especial a desempenhar nesta luta pela 

sobrevivência, podendo aproveitar muitos dos recursos naturais que tem ao dispor e em 

abundância, nomeadamente:    

 uma extensa costa marítima;  

 a implantação de povoações e infra-estruturas navais e portuárias ao longo de 

toda a nossa costa; 

 a existência de rede eléctrica nas imediações da costa; 

 excepcionais condições de exposição solar capazes de produzirem energia a 

larga escala; 

 uma vasta área florestal e rural no nosso País capaz de reaproveitamento 

eficaz. 

 Como tal, propomos as seguintes medidas de implementação de energias 

alternativas com o intuito de preservar o meio ambiente: 

      1ª medida: o aproveitamento da energia das ondas e marés; 

      2ª medida: a produção de energia a partir da biomassa; 



      3ª medida: a instalação de painéis solares nas casas e instituições para 

aproveitamento da energia solar. 

 

___________ 

Concluímos, reiterando que a necessidade de fazer evoluir e melhorar o ambiente é 

clara e inquestionável. O meio ambiente é um bem comum e a sua protecção uma obrigação, 

podendo a capacidade de inovação ajudar à sua preservação. Por isso , consideramos que a 

adopção destas medidas poderia contribuir para o início de uma alteração das mentalidades, 

passando o meio ambiente e a adopção de energias alternativas a ser encarados como 

investimentos a longo prazo e não como despesas. Por outro lado, é necessário diversificar as 

fontes energéticas de acordo com os recursos do país e tendo em conta as especificidades de 

cada região. Deste modo, todos estaremos realmente a contribuir para a preservação desta 

grande casa que é de todos nós e da qual ainda não podemos prescindir, pois todos os seres 

vivos dela dependem. 

 


