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Exposição dos Motivos 

 
 Os problemas ambientais são inerentes à evolução da Humanidade. Nos nossos dias, é impossível 

pensar em progresso sem contemplar as suas consequências no nosso Planeta. Neste sentido, é urgente 

criar um plano de acção nacional para atingir um objectivo comum: preservar o ambiente.  

 O uso de energias alternativas é uma mais valia na defesa do Planeta. Ao pensar nas realidades 

climática e geográfica nacionais, uma das áreas prioritárias da actuação do Governo deverá ser o incentivo 

à utilização das energias solar, de biomassa e eólica. Estas três fontes de energia alternativa são bastante 

promissoras para enfrentar os desafios vindouros. 

 O futuro da Humanidade constrói-se a cada nova geração, logo é necessário sensibilizar os jovens 

do nosso país para que tomem consciência de uma necessária e urgente renovação de mentalidades.  

 O contributo de todos tem de começar no presente para que possamos construir um futuro com 

melhor qualidade de vida.  

 

 Neste sentido, consideramos que ao trabalharem em parceria, o Governo, as Câmaras 

Municipais e as Juntas de Freguesia devem promover a produção de energia biomassa a partir do 

aproveitamento de resíduos orgânicos. Esta forma de energia representa um recurso natural renovável, 

enquanto que os combustíveis fósseis não se renovam a curto prazo. Salienta-se ainda o seu baixo custo 

ao permitir o reaproveitamento de resíduos, nomeadamente os resíduos florestais, contribuindo assim para 

a redução deste tipo de incêndios. 

 

Consideramos, igualmente, importante o investimento na microgeração, pois os sistemas de 

microgeração permitem que os consumidores domésticos produzam energia para consumo próprio, a partir 

de fontes renováveis. A implementação deste programa aumentaria substancialmente o número destas 

pequenas unidades instaladas no nosso país, o que seria também benéfico ao nível da produção de 

energia. Isto é, tendo em conta que a rede de produção ficaria distribuída por todo o país e, no caso da 

produção a partir das energias solar e eólica, a variação das condições meteorológicas não iria afectar tanto 

a produção de energia. Assim, o consumo energético global será reduzido, permitindo também uma 

redução e dependência da produção nacional de energia a partir de fontes não renováveis. 

 

Consideramos, ainda, essencial o aproveitamento da energia solar, uma vez que se trata de uma 

fonte de energia renovável e inesgotável que permite uma grande poupança de energias fósseis e evita a 

poluição, nomeadamente a emissão de CO2 e permite também atingir a auto-suficiência, bem como um 

efeito multiplicador para as comunidades envolventes. Apesar do seu investimento inicial, este será 

recuperável a médio prazo. 
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Medidas propostas 
Assim, propomos as seguintes medidas à Assembleia da República. 

 

1. Criar um programa nacional de implementação de centrais de energia biomassa. 
 

 

2. Fomentar o investimento na microgeração. 
 

 

3. Colocar painéis solares em todos os edifícios públicos. 
 

 

 

 

 


