
        Energias 

Renováveis Em Portugal 

Eco Escolas 

 

“Não é a fome, mas, pelo con-

trário, a abundância, o excesso 

de energias, que provocam a 

guerra.” 

José Ortega y Gasset 

Escola Básica e Secundária  

da Povoação 

A energia renovável é 

a energia que vem de recursos 

naturais como sol, vento, chu-

va, marés,  geotermia e biomassa 

que são recursos renováveis 

 (naturalmente reabastecidos). 

http://pensador.uol.com.br/autor/jose_ortega_y_gasset/


Portugal encontra-se numa posição         

privilegiada para ser pioneiro na diminuição 

da dependência energética em fontes de    

energias não renováveis, colocando-se na 

vanguarda da demanda de um                  

desenvolvimento sustentável baseado em 

fontes alternativas de energia. 

Energia Fotovoltaica:  

Garantir o cumprimento efetivo das metas 

estabelecidas (ex. construção da maior   

central fotovoltaica do mundo – central de 

Moura) e assegurar uma 

ligação com as políticas e 

metas de microgeração. 

Energia Hídrica: Apostar, no curto prazo, na 

antecipação dos investimentos de reforço de 

potência em infraestruturas hidroelétricas    

existentes, de forma a atingir a meta dos 5.575 

MW de capacidade instalada 

hídrica em 2010 (mais 575 

MW que previsto pelas   po-

líticas energéticas anterio-

res). 

Energia Eólica: Aumentar em 1.950 MW a 

meta de capacidade instalada em 2012 (novo 

total de 5.100 MW com acréscimo em 600 MW 

por upgrade do equipamento) e promover a  

criação de clusters tecnológicos e de                

investimento associados à energia eólica. 

Vantagens das energias renováveis: 

 Podem ser consideradas inesgotáveis à 

escala humana comparando aos             

combustíveis fósseis; 

 O seu impacto ambiental é menor do que o 

provocado pelos combustíveis fósseis; 

 Conferem autonomia energética a um país; 

 Permitem a criação de novos postos de em-

prego. 

Desvantagens das energias renováveis: 

 Custos elevados de investimento e        

infraestruturas apropriadas; 

 Energia Hidroelétrica – causa erosão de 

solos que pode ter impacto na vegetação 

do local; 

 Energia Eólica – o custo inicial das turbinas 

é muito elevado. Existência ruído         

produzido. 

Portugal e as Energias  

Renováveis 


