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Voto de Saudação nº 780/XIII

À intervenção cívica estudantil sobre o Clima e o Futuro do Planeta

“Eu preocupo-me com a justiça climática e com o planeta onde vivo. A nossa 

civilização está a ser sacrificada para que um número muito pequeno de pessoas 

continue a lucrar enormes quantias de dinheiro. A nossa biosfera está a ser 

sacrificada para que pessoas ricas em países como o meu possam viver 

luxuosamente. É o sofrimento de muitos que paga pelos luxos de poucos”

afirmou a jovem sueca Greta Thunberg, ativista de 15 anos, enquanto discursava 

para representantes de mais de 200 países na Cimeira do Clima.

No passado dia 15 de março, milhares de jovens, inspirados também pelo 

exemplo de Greta, uniram as suas vozes num apelo direto e urgente aos decisores 

políticos e a todos os cidadãos para que mudemos os nossos hábitos e 

preservemos o nosso planeta. Este é um dia que o mundo não pode esquecer, e 

que os representantes dos cidadãos não podem ignorar. O sentido cívico, o 

empenho e a vontade de mudar o mundo marcaram o dia também em Portugal.

A determinação, dedicação e força no combate à mudança climática e no 

trabalho pelo futuro da humanidade fizeram-se ouvir. O uso controlado de 

plásticos, uma economia circular, o respeito pela biodiversidade, o controlo das 

emissões carbónicas, o respeito pelos oceanos, o aumento da reciclagem e a 

eficiência energética são porventura as mais urgentes batalhas deste século. Os 

jovens sabem-no e fizeram questão de o dizer bem alto. 
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Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão Plenário, saúda o sentido 

cívico, o empenho e a mobilização de tantos milhares de jovens que assumem a 

causa ambiental como sua e nos impelem a com urgência procurarmos respostas 

para as alterações climáticas.

Palácio de S. Bento, 19 de março de 2018,

As Deputadas e os Deputados do Partido Social Democrata,


