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Exposição de Motivos:  

 

As energias alternativas são, de facto, a ÙNICA solução viável, em termos energéticos, para o futuro. Mais 

limpas do que os combustíveis fósseis, fonte energética que actualmente mais se consome, nomeadamente 

o petróleo, permitem uma utilização mais segura para o ambiente. O consumo de combustíveis fósseis, 

altamente poluidores, é muito prejudicial; a sua combustão emite para a atmosfera enormes quantidades de 

gases tóxicos que reforçam o efeito de estufa e contribuem largamente para o aquecimento global. Assim, 

as energias renováveis, como a eólica, solar, geotérmica, maremotriz e das ondas, constituem a alternativa 

válida para o futuro. 

Portugal deve investir fortemente nas energias alternativas, só assim será possível, por um lado, diminuir a 

dependência face aos combustíveis fósseis, que temos de comprar, e por outro lado, garantir a adequação 

ambiental de todo o processo energético.  

A energia eólica é uma eficiente fonte de produção de electricidade, tendo ainda como vantagens ser 

segura, abundante e limpa. Portugal dispõe de ventos constantes e deve aproveitar esse recurso natural, já 

que a produção de energia eólica representa uma alternativa ao consumo de combustíveis poluentes e não 

renováveis. 

A União Europeia, através de um projecto denominado UpWind está a financiar a investigação e 

desenvolvimento na área da energia eólica. Estima-se que possa permitir, no prazo de cinco anos, construir 

máquinas geradoras quase dez vezes mais potentes que as mais avançadas a operar hoje em dia. Portugal 

não pode deixar de se envolver neste projecto. 

A energia eólica, que neste momento é já das mais baratas de entre as renováveis, promete com este tipo 

de tecnologia tornar-se ainda mais competitiva e, a prazo, poder competir com outras tradicionais, entre as 

quais as que obtêm a partir de combustíveis fósseis.  

Para que esta evolução seja possível e para que a energia eólica passe a ser uma energia competitiva, as 

entidades governamentais portuguesas devem investir nesta tecnologia de sistemas eólicos para que seja 

possível, a curto prazo, a sua total viabilidade. 

Paralelamente, deve ser criado um mecanismo de incentivos financeiros, através, por exemplo, de 

benefícios fiscais e comparticipação no investimento inicial, para motivar as actividades económicas e os 

particulares a utilizarem os microaerogeradores. 

 

Medidas propostas:  

 

1. A ÙNICA solução viável, em termos energéticos, para o futuro é colocar as energias alternativas no topo 

da estratégia nacional para a energia, canalizando mais investimento para a sua valorização. 

 

2. Energia EÓLICA, a alternativa mais viável, limpa, segura e rentável; um recurso de que Portugal dispõe 

abundantemente, a fonte energética em que Portugal deve investir criando mais parques eólicos e pondo 

em prática mecanismos financeiros de incentivo à utilização de microaerogeradores. 


