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Esta publicação foi impressa 
em papel 100% reciclado.

As emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) deste trabalho foram 
compensadas pela aquisição de créditos 
de emissão.



Introducao





 

Sabias que a queima de combustíveis 
fósseis adiciona anualmente mais de 6 
giga toneladas de CO2 para a atmosfera? 
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Energias 
Marítimas 



A maior parte da energia que usamos é 
finita, cara e tem efeitos no ambiente, 
mais ou menos graves. Entre esses 
efeitos, contam-se as emissões de 
GEE, uma das causas das alterações 
climáticas. Precisamos de governar 
bem a forma como usamos a energia 
e o teu papel é fundamental!
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Conclusoes
As sociedades humanas são cada vez mais dependentes de uma utilização intensiva da energia. 

Tendo em conta que quase todas as formas de energia fáceis de utilizar e actualmente ao dispor 

são poluentes, importadas e dispendiosas, o seu uso contribui para o agravamento das alterações 

climáticas, devido à emissão de gases com efeito de estufa. Como pudemos verificar ao longo desta 

obra, todas as formas de energia afectam, de uma forma ou de outra, o ambiente. As fontes de 

energia renováveis não são excepção.

A União Europeia tem procurado activamente formas de resposta ao problema das alterações 

climáticas e da dependência de fontes de energia importadas, tendo para isso ratificado acordos 

internacionais e produzido legislação sobre energia e alterações climáticas. As energias renováveis 

são uma boa alternativa, embora ainda não se dispense o uso de outras formas mais poluentes.

A MELHOR FORMA DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA É AQUELA QUE NÃO GASTAMOS, QUE NÃO 

PRECISAMOS DE USAR E, POR ISSO, NÃO PRECISAMOS DE AFECTAR O AMBIENTE.

Para economizar energia, é preciso adoptar algumas medidas e proceder a mudanças, em: 

equipamentos mais eficientes, regulamentos mais eficazes e comportamentos mais adequados. 

Cada um de nós tem a responsabilidade de promover, consoante as suas possibilidades, essa 

mudança e o esforço somado de todos faz a necessária diferença.



 

 

 
 

 
 

Concepção:

* O CIEJD enquanto Organismo Intermediário no quadro da Parceria 
de G estão estabelecida entre o Governo Português e a Comissão 
Europeia, através da sua Representação em Portugal.

Iniciativa:

 Comissão Europeia
  Representação em Portugal


