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Exposição de Motivos: Perante todos os objectivos propostos para cumprimento do 

estabelecido no Protocolo de Quioto e de forma a garantir um desenvolvimento sustentável 

consideramos ser pertinente alertar a sociedade portuguesa para a imperiosa necessidade 

da utilização de energias alternativas. Assim, deveremos combater a “petrodependência” 

através do incentivo à utilização de equipamentos destinados à produção de energias 

alternativas, aumentando a independência do sector dos transportes relativamente aos 

combustíveis fósseis, o que poderia acontecer pela criação de procotocolos entre as 

entidades industriais e as instituições de solidariedade social com vista à doação de quota-

parte na ordem dos cincos pontos percentuais da quantia recebida pela entidade industrial 

resultante da venda de motores especializados. Esse valor reverteria a favor de instituições 

de solidariedade social previamente inscritas e seleccionadas de acordo com a 

regulamentação pré-regida pela entidade industrial. Consequentemente, verificar-se-ia uma 

diminuição na emissão de gases poluentes para a atmosfera contribuindo, também, para 

combater a sobreexploração de recursos fósseis e o sobreaquecimento global. 

O óleo vegetal por ter funções de biocombustível não emite materiais perigosos para a 

atmosfera e poderia ser obtido através da atribuição de quotas aos agricultores, por parte 

do Governo, evitando, assim, a sobreexploração e a sobrecarga dos solos bem como a 

destruição dos ecossistemas. Isso teria vantagens na uniformização das indústrias que 

procederiam à filtração do óleo de modo a não imprimir no mercado concorrência desleal. 

As Autarquias poderiam reaproveitar o óleo vegetal que os seus próprios munícipes 

doariam como biocombustível nos seus transportes públicos. Estas poderiam ceder a 

utilização dos seus Baldios para a plantação de culturas destinadas à obtenção de óleo 

vegetal. 

Da mesma forma as populações poderiam proceder ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, produzindo-se biogás e biofertilizantes, podendo estes últimos ser utilizados nos 

Baldios ou em qualquer outra actividade agrícola. Os estabelecimentos de ensino, por 

exemplo, poderiam ter uma maior independência energética, tornando-se auto-subsistentes 

no que toca ao fornecimento de energia para consumo interno nesses mesmos 

estabelecimentos. Teria de se apelar à comunidade escolar e à comunidade, em geral, 

para contribuírem na doação destes resíduos aliciando-os através de benefícios fiscais que 

seriam atribuídos através de deduções no IRS e IRC, segundo os escalões que já existem. 

O facto de se utilizar um biodigestor permitiria melhores acabamentos finais e arranjos 

exteriores o que causaria um impacte ambiental menos negativo porque a sua 

implementação no solo ocuparia, igualmente, ma menor área. Com a utilização do 

biodigestor haveria, também, uma redução do volume dos resíduos a serem depositados 



nos aterros sanitários, o que consequentemente se traduz numa diminuição ao nível do 

espaço ocupado por aterros sanitários. Consequentemente o lixo poderia ser visto como 

um recurso que contribui para a gestão sustentável do planeta Terra. O biogás (1m3) 

apresenta um poder energético equivalente a: 1,5m3 de gás de cozinha; 0,52 a 0,6 litros de 

gasolina; 0,9 litros de álcool; 5 kWh de energia e 2,7 Kg de lenha. Assim, como as cinzas 

oriundas do processo de biogasificação são menos agressivas ao meio ambiente do que as 

provenientes dos combustíveis fósseis. A biomassa provoca uma menor corrosão dos 

equipamentos. 

 E a grande vantagem será a utilização de energias alternativas, não poluentes, renováveis 

e de baixo custo de obtenção. 

  

Medidas Propostas: 
1. Criação de mais benefícios fiscais a pessoas e entidades que contribuam para o 

depósito de resíduos em biodigestores apropriados para a produção de energia 

eléctrica e calorífica provenientes da biomassa, a serem instalados em 

estabelecimentos de ensino/autarquias. 

2. Aplicação do óleo vegetal a transportes públicos e veículos pesados 

3. Redução do IVA (de 12% para 5%) ao adquirir equipamentos destinados à produção 

de energias alternativas. 

 
 
 


