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VOTO DE SOLIDARIEDADE N.º 772/XIII/4.ª
PELA GREVE JUVENIL MUNDIAL PELO CLIMA

A 15 de maio do presente ano, o Mundo foi surpreendido com mobilizações de milhares
de estudantes, em mais de 120 países, com diferentes formatos de manifestações pacíficas,
tendo, como ponto de comum, uma forte consciência ambiental e uma percepção nítida daquilo
que são os efeitos perigosos das alterações climáticas.
Inspirado no exemplo da jovem sueca Greta Thunberg, de 16 anos, despontou um
movimento sincronizado, concentrado num único objetivo: alertar os decisores políticos para a
urgência da adoção de soluções eficazes para os efeitos das alterações climáticas, em benefício
da “nossa casa comum”.
Apesar de Portugal se situar entre os países com o melhor desempenho em matéria de
ação climática, centenas de jovens portugueses juntaram a sua voz à de outros tantos espalhados
pelo Mundo e, de forma impressionante, mobilizaram-se por todo o país, repetindo o mote
global: “não há um planeta B”.
As alterações climáticas são uma certeza. O ano 2018 ficou marcado pela ocorrência
de uma série de fenómenos meteorológicos extremos um pouco por todo o globo. A frequência
deste tipo de acontecimentos reflete a premência da salvaguarda do estado ambiental do planeta
e da qualidade de vida das gerações futuras.
Assim, a Assembleia da República saúda e expressa a sua solidariedade com o
exercício participativo, que envolveu milhares de estudantes portugueses e de todo mundo, para
a sensibilização e consciencialização da vulnerabilidade dos nossos países às alterações
climáticas e a urgência de soluções globais.
Palácio de S. Bento, 18 de março de 2018,
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