
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Aquilino Ribeiro 
Círculo de Viseu 

 
“Energias alternativas e preservação da biodiversidade” 

 
 

Projecto de Recomendação 
 

Exposição dos Motivos 

Portugal tem uma elevada dependência energética, nomeadamente dos combustíveis 

fósseis. No entanto, é conhecido que o nosso país possui um elevado potencial em recursos 

energéticos renováveis, que não têm sido devidamente aproveitados.  

Têm faltado medidas políticas que promovam o aproveitamento desses recursos que, 

para além de serem renováveis, permitem também a preservação do ambiente.  

Deste modo, os deputados à Sessão Distrital de 2008 do “Parlamento dos Jovens” 

recomendam a adopção de um conjunto de medidas com base nos motivos que passamos a 

apresentar: 

Considerando que Portugal tem uma extensa costa marítima, com muita ondulação, 

que pode ser aproveitada para a produção de energia à semelhança do que já aconteceu com 

os moinhos de maré; 

considerando que esta seria uma fonte de energia limpa, renovável e barata;  

considerando que esta medida iria criar novos postos de trabalho; 

considerando que faria diminuir a nossa dependência em termos energéticos; 

sugerimos aos deputados da Assembleia da República as seguintes medidas:  

- que sejam disponibilizadas verbas suficientes para o desenvolvimento de projectos, 

quer de empresas particulares quer de instituições de ensino superior, que levem ao 

desenvolvimento de tecnologias eficazes para o aproveitamento desta fonte de energia, de 

modo que a curto prazo a sua utilização seja uma realidade. 

- que as empresas sejam estimuladas a desenvolver estes projectos atribuindo-lhes 

incentivos fiscais ou outros. 

Portugal apresenta grandes manchas florestais. O distrito de Viseu é sobretudo um 

distrito florestal. Por todo o país se assiste a uma deficiente gestão da floresta. O facto das 

florestas não serem limpas tem causado nos últimos anos um elevado números de incêndios, 

tendo em apenas um ano ardido áreas equivalentes à de um distrito. A limpeza da floresta 

poderia ser uma forma de prevenir esta calamidade, uma vez que a propagação do fogo se 

torna mais difícil. Os incêndios causam prejuízos na produção de madeiras, produzem grandes 

quantidades de dióxido de carbono e causam a degradação dos solos. 

Considerando que uma limpeza bem gerida da floresta pode prevenir os incêndios;  

considerando que uma adequada gestão florestal contribuiria para a conservação do 

solo e da biodiversidade; 



considerando que a nossa floresta produz resíduos suficientes que, se fossem 

aproveitados, poderiam fazer funcionar centrais de produção de energia; 

considerando que os resíduos da floresta são renováveis; 

considerando que os resíduos vegetais que resultam do abate da floresta e que ficam 

nos terrenos constituem matéria desperdiçada que podia ser utilizada para produção de 

energia; 

considerando que esses resíduos representam um perigo em termos de propagação de 

incêndios e consequentes perigos ambientais; 

considerando que a limpeza da floresta pode representar a criação de muitos postos de 

trabalho, evitando a desertificação das aldeias; 

considerando ainda a nossa dependência do estrangeiro, em termos energéticos; 

sugerimos aos deputados da Assembleia da República as seguintes medidas: 

- o apoio à criação de centrais de biomassa em zonas estratégicas, sendo o distrito de 

Viseu uma região a considerar; 

- que, associado à criação destas centrais, se criem brigadas, com formação 

adequada, que se encarreguem de ajudar a manter a floresta limpa e recolher os resíduos;  

- que sejam atribuídos incentivos aos proprietários, quer pecuniários de acordo com a 

sua área florestal, quer através da aplicação de benefícios fiscais (por exemplo através da 

isenção de imposto municipal sobre imóveis). 

- que seja criada legislação que obrigue os madeireiros a deixar a zona de abate limpa 

e que esses resíduos orgânicos sejam encaminhados para a central de biomassa.  

A aplicação das recomendações supracitadas poderá contribuir para a diminuição dos 

impactos ambientais associados à produção de energia a partir de combustíveis fósseis, 

particularmente os associados à emissão de gases com efeito de estufa, e para a melhoria da 

nossa balança comercial, nomeadamente pela redução das importações destes combustíveis. 

Poderá significar também uma excelente oportunidade de desenvolvimento da economia 

nacional através da criação de novas empresas e de novos postos de trabalho. 

 

Medidas propostas 

 

1. Aproveitamento da energia das marés.  

 

2. Aproveitamento da biomassa. 

 

Nota: A explicitação das medidas foi sublinhada pela Coordenação (quando as medidas 
são só tópicos e faz mesmo  falta salientar a sua explicação que ficou na “exposição de 
motivos”) 
 


