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O QUE É O EFEITO DE ESTUFA? 
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AUMENTO CO2 



EVIDÊNCIAS 

 Aumento da temperatura global do planeta  

 Aumento da temperatura dos oceanos 

 Aumento do nível do mar 

 Diminuição dos glaciares 

 Diminuição do gelo no Ártico 

 Acidificação dos oceanos 

 Eventos extremos 

 



PRODUÇÃO DE ENERGIA COM MAIOR 

IMPACTE AMBIENTAL 

Petróleo Carvão 

Gás natural Nuclear 



PRODUÇÃO DE ENERGIA COM MENOR 

IMPACTE AMBIENTAL 
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Central Geotérmica da 
Ribeira Grande (S. Miguel) 

Pelamis  
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Barragem da Aguieira 

Central fotovoltaica Amareleja 

Central de ondas do Pico 

Aproveitamento do 
biogás de aterro 

(V.N.Gaia) 

Central de resíduos 
florestais de Mortágua 



IMPACTES NEGATIVOS DAS ENERGIAS 

RENOVÁVEIS 

 Biodiversidade e habitats 

 Água, uso do solo, paisagem 

 Produção, transporte, instalação, manutenção e 

desmantelamento das infra-estruturas 

 Sociais e económicos 



ALGUNS NÚMEROS 

Metas PNEC renováveis: 

o  31% em 2020 (5ªmeta mais ambiciosa UE28)  

o  47% em 2030 

 
Áreas prioritárias: 

o Electricidade 

o Transportes 

o Aquecimento e arrefecimento 

 

2018 

APREN, 2019 

% de fontes de energia renováveis 

para a produção de electricidade 

(Janeiro – Setembro 2019)   



OPORTUNIDADES 

 Potencial elevado em diversas áreas geográficas nacionais 

 

 Possibilidade de descentralizar a produção de energia 

 

 Recursos disponíveis  
 Elevado número de horas de sol 

 Quilómetros de costa litoral  

 Vento nas zonas montanhosas 

 Reservatórios geotérmicos nas ilhas dos Açores 

 

 Experiência e pilotos em várias centrais 

 

 Oportunidade de aumentar a independência energética e 

consequente poupança económica em combustíveis fósseis 

 

 



POTENCIAL DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

EM PORTUGAL 

Fonte: http://thesolutionsproject.org/resource/139-country-100-infographics/ 



Fonte: http://thesolutionsproject.org/resource/139-country-100-infographics/ 

POTENCIAL DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

EM PORTUGAL 

 Postos de trabalho operacionais: 18.466 

 Postos de trabalho na construção: 19.753 

 Mortes evitadas devido à poluição atmosférica: 3.487 

Em 2050 se usarmos o vento, a água e o sol para produzir electricidade, em vez da queima de combustível e 

melhorando a eficiência energética vamos necessitar de muito menos energia  

Necessidades com os combustíveis actuais Necessidades com o vento, água e sol 



DESAFIOS 

 Fundos limitados e falta de incentivos 

 

 Falta de investimento nacional e internacional 

 

 Processos muito burocráticos e obstáculos à facilidade de 

implementação 

 

 Reduzidos apoios ao autoconsumo 

 

 Necessidade de estímulo à eficiência energética a nível 

residencial, industrial e dos serviços 

 

 Penalização mais severa dos combustíveis fósseis 

 

 Impulsionar o desenvolvimento de interligações energéticas 

 

 

 



O dispositivo criado por investigadores da 

Universidade da Califórnia e do MIT – 

Massachusetts Institute of Technology, usa 

apenas a energia solar como fonte de 

energia, transformando a humidade do ar 

numa espécie de pó concentrado, para 

posteriormente voltar ao estado líquido, 

como água potável. 

Esta inovação poderá revolucionar a 

produção de água potável em locais áridos 

ou com pouca precipitação, onde a 

sobrevivência de comunidades e 

animais dependem deste preciso recurso 

natural. 

 
Fonte: http://greensavers.sapo.pt/2017/04/18/como-um-dispositivo-solar-pode-revolucionar-a-producao-de-agua-potavel/ 

POTENCIAL DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 
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