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Recomenda ao Governo que estabeleça o dia 25 de Setembro como o Dia Nacional da 
Sustentabilidade

Exposição de motivos

O planeta Terra precisa que o Ser Humano se torne mais amigo do ambiente. Tal conduta, que não é só 
desejável, como é imperativa, só poderá ser abraçada pelo Homem se um conjunto de medidas for tomado.
A responsabilidade pelo planeta que habitamos é nossa. É de todos e de cada um de nós e, por isso, é 
importante que a educação de todos os habitantes assente, também, em pilares ambientais.

Mas esse é apenas um aspeto deste caminho que, pese embora longo, tem de ser encurtado e, por isso, urge 
que os governos e as mais diversas instituições de todos os países se unam na tomada de medidas que 
promovam uma diminuição da pegada ecológica e a implementação de um modelo económico que se adeque 
aos desafios que agora nos são colocados.

É importante reduzir as emissões de dióxido de carbono, mas é também importante que não se escolha o 
caminho mais fácil, que é o de penalizar as indústrias e as empresas poluidoras, pois estas são responsáveis 
pela empregabilidade de milhões de pessoas em todo o mundo.

Se proteger o ambiente é importante, proteger a economia também o é e, por isso, o caminho tem de ser 
feito, inicialmente, em duas vias paralelas para que, posteriormente, o trilho se torne único e de um só 
sentido.

É veemente que o cidadão se torne consciente das suas escolhas e das consequências que as mesmas 
acarretam e tal apenas é possível através de um importante trabalho de sensibilização e consciencialização.
Todos os 193 países-membros da ONU da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, o que nos diz que é 
tempo de começar a tomar medidas concretas que permitam à sociedade desenhar um futuro sustentável, 
não apenas para si, mas, e principalmente, para as próximas gerações, pois serão elas as grandes e maiores 
afetadas pelas consequências advindas das alterações climáticas.

Nesta senda, a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor solicitou, e bem, à Assembleia 
da República que estabeleça o dia 25 de setembro como o Dia Nacional da Sustentabilidade, uma iniciativa 
que conta com o apoio do CHEGA.

Estabelecer tal efeméride é o primeiro passo para os portugueses começarem a caminhar juntos na direção 
de um país mais sustentável, de um país mais saudável e, sobretudo, de um país com futuro.
Assim, ao abrigo dos procedimentos e disposições regimentais aplicáveis, a Assembleia da República reunida 
em plenário, recomenda ao Governo que:



- Estabeleça o dia 25 de Setembro como o Dia Nacional da Sustentabilidade, uma iniciativa que conta com o 
apoio do CHEGA.

Assembleia da República, 9 de setembro de 2020
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