Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de
Vila do Conde

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Que Futuro?

O desafio de promover um desenvolvimento sustentável constitui uma ambição e implica conjugar desenvolvimento económico com a promoção
de estabilidade social, sem comprometer o

“As energias renováveis

ambiente actual.

e suas aplicações em Portugal”
A solução passa por inovar a diferentes níveis,
assumindo tecnologias e práticas mais ecoeficientes. O paradigma do desenvolvimento
sustentável encontra um excelente exemplo na
energia.

A sustentabilidade do sistema energético depende do lado da procura, da atitude com que encaramos o consumo, do lado da oferta, do reforço
das fontes energéticas renováveis, do lado da
utilização e da optimização dos sistemas de
transformação de energia.

Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental

COMUNICAÇÃO
INAUGURAÇÃO DA

Avenida Marquês Sá da Bandeira, n.º 320
4480-916 Vila do Conde

ORAL E

EXPOSIÇÃO:

30 de Maio às 21h30m
CMIA Vila do Conde

Telefone: 252 637 002
Correio electrónico: www.ciimar.up.pt/cmia
Horário de funcionamento: 10h00—18h00

(perto da Seca do Bacalhau)

A S E NERGIAS RENOVÁVEIS E
S U A S A P L I C A Ç Õ E S E M P O RT U G A L

FONTES

A energia e o ambiente são hoje assuntos de

As FER são todas aquelas formas de energia que se

- Energia Solar

grande importância e de uma actualidade sem

regeneram de uma forma cíclica numa escala de tem-

- Energia Eólica

precedentes.

po reduzida.

- Energia Hídrica

DE ENERGIA RENOVÁVEIS

(FER)

PRINCIPAIS

FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS

- Energia dos Oceanos
Um dos maiores problemas, na actualidade, é o
aquecimento global terrestre. Este fenómeno
é provocado pelo aumento do efeito de estufa

O aumento populacional e o consumismo des-

Vantagens:

- Energia da Biomassa

- Benefícios ambientais com a redução das emissões

- Energia Geotérmica

de dióxido de carbono e outros poluentes;

- Energia do Hidrogénio

- Disponíveis e podem ser explorados localmente;

mesurado são as principais causas do aumento

- Contribuem para a criação de emprego, promovendo

de gases de efeito de estufa (GEE) e, conse-

a coesão social e económica;

- Energia Nuclear

quentemente, do aumento do efeito de estufa
- Estimulam a competitividade da indústria europeia;

na atmosfera.

PROGRAMA 30 DE MAIO DE 2007—CMIA
- Aumentam a segurança e estabilidade no fornecimento de energia, reduzindo as importações.

Provoca um desequilíbrio no sistema natural da
Terra

Autora: Eng.ª Tânia Ribeiro

Comunicação Oral I 21h30m:
Energias Renováveis - Que Futuro?
“As Energias Renováveis e suas aplicações em Portugal”

URGENTE
.

REDUZIR AS EMISSÕES PREJU-

DICIAIS E PROPOR ALTERNATIVAS!

Inauguração da Exposição I 22h30m:
Energias Renováveis - Que Futuro?
“As Energias Renováveis e suas aplicações em Portugal”

