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“Energias alternativas e preservação do ambiente”  

 

Exposição dos Motivos 
 

Argumento: 
 

  

  Portugal tem excelentes recursos que ainda não estão a ser aproveitados 

devidamente, tais como: a energia solar, a energia eólica, a energia hídrica e a 

energia das marés. Desta forma, Portugal é um país com muitas potencialidades a 

este nível, no entanto, não estão a ser devidamente exploradas.  

Assim, é necessário recorrer a uma política mais eficaz, onde se enalteça o esforço e 

o rigor para que o governo, empresários e a sociedade em geral mudem de atitude e 

tirem proveito dessas mesmas energias, pois Portugal é o País que mais recorre à 

importação de energia. 

 Esta proporciona-nos serviços que estão presentes no dia-a-dia de todos nós, seja 

nas actividades sociais, económicas e de lazer, em que se baseia a sociedade actual. 

Deste modo, a energia é um dos mais importantes instrumentos de que nos podemos 

socorrer para melhorar a finalidade da vida dos cidadãos e assegurar a 

competitividade das economias. Utilizando-se energias não renováveis (finitas), é 

indispensável assumir uma gestão cuidadosa desses recursos e garantir uma maior 

eficiência na forma como os consumimos, procurando salvaguardar um 

desenvolvimento sustentado e uma adequada protecção do ambiente.  

Para tal, deveria-se incentivar a sua utilização através da criação de benefícios 

fiscais que levassem a uma revolução no sector energético.  

No entanto, verifica-se ainda que há uma grande percentagem de população que 

desvaloriza o benefício das energias alternativas na preservação do ambiente. Na 



maior parte das vezes, quando se fala que o ambiente está em risco, não se dá muita 

relevância ao problema. Desta forma, há que sancionar aqueles que não o preservem 

através do reforço da aplicação de leis que os penalizem. 

      As energias alternativas e a preservação do ambiente são incontornáveis quando 

pensamos no futuro do nosso planeta.  

      Mãos à obra! 

 

 

. 

 

Medidas propostas: 
 1. Incentivar o governo, os empresários e a população em geral no investimento 

em energias renováveis. 

 2. Criar benefícios fiscais para os cidadãos que utilizem energias alternativas. 

 3. Reforçar as leis que penalizam quem não contribui para a preservação do 

ambiente. 
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