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A energia e o ambiente são hoje assuntos de gran-

de importância e de uma atualidade sem prece-

dentes. 

Um dos maiores problemas, na atualidade, é o 

aquecimento global terrestre, fenómeno provoca-

do pelo aumento do efeito de estufa. O aumento 

populacional e o consumismo desmesurado são as 

principais causas do aumento de gases de efeito de 

estufa (GEE) e, consequentemente, do aumento do 

efeito de estufa na atmosfera.  

 

As Fontes de Energia Renováveis são todas as for-

mas de energia que se regeneram de uma forma 

cíclica, numa escala de tempo reduzida.  

Elas representam uma opção viável para a produ-

ção de energia, dado que: 

- trazem benefícios ambientais com a redução das 

emissões de dióxido de carbono e outros poluen-

tes; 

- estão disponíveis e podem ser exploradas local-

mente; 

- contribuem para a criação de emprego, promo-

vendo a coesão social e económica; 

- estimulam a competitividade da indústria euro-

peia; 

- aumentam a segurança e estabilidade no forneci-

mento de energia, reduzindo as importações. 

 

13 Painéis (82x124cm): 

=> Ficha Técnica 

=> Alterações climáticas/aquecimento global 

terrestre 

=> Protocolo de Quioto 

=> Energia Nuclear 

=> Energia do Hidrogénio 

=> Energia Geotérmica 

=> Energia da Biomassa 

=> Energia dos Oceanos 

=> Energia Hidroeléctrica 

=> Energia Eólica 

=> Energia Solar 

=> Perfil energético em Portugal 

=> Energias renováveis e sua importância 

O desafio de promover um desenvolvimento 

sustentável constitui uma ambição e implica 

conjugar desenvolvimento económico com a 

promoção de estabilidade social, sem compro-

meter o ambiente atual. A solução passa por 

inovar a diferentes níveis, assumindo tecnolo-

gias e práticas mais eco eficientes.  

 

A sustentabilidade do sistema energético 

depende da procura, da atitude com que enca-

ramos o consumo, da oferta, do reforço das 

fontes energéticas renováveis, da utilização e 

da otimização dos sistemas de transformação 

de energia. 

 

 


