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António José Constantino Vicente, Presidente da Assembleia de Freguesia de Costa da
Caparica
Torno público que na reunião da sessão ordinária de junho, realizada no dia 26 de junho de 2019, a
Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica aprovou a seguinte moção:

Moção
Por uma freguesia ambientalmente sustentável
A primeira Greve Climática Estudantil decorreu em todo o globo na passada sexta-feira 15 de
março de 2019. Em cerca de três dezenas de localidades portuguesas, milhares de alunos faltaram
às aulas e saíram às ruas em protesto contra a inação face às alterações climáticas.
Tudo começou quando Greta Thunberg, ativista sueca de 16 anos, decidiu, em agosto de 2018,
fazer greve às aulas em frente ao parlamento sueco, segurando o famoso cartaz “Greve à Escola
pelo Clima.” O seu objetivo era chamar a atenção dos políticos e políticas suecas para a resolução
séria e eficaz da crise climática. Pouco tempo depois, no dia 24 de maio, milhares de jovens
voltaram a sair às ruas por todo o país (em cerca de 51 cidades) e por todo o mundo (em mais de
1600 cidades em 119 países) na segunda Greve Climática Estudantil.
Com esta greves, milhares de jovens protestaram contra a inércia das e dos governantes face às
alterações climáticas, exigindo uma mudança de paradigma, nomeadamente a proibição da
exploração de combustíveis fósseis em Portugal, a expansão significativa das energias renováveis,
particularmente da energia solar (a produção elétrica ser 100% assegurada por energias
renováveis até 2030) e o melhoramento eficiente e drástico do sistema de transportes públicos,
com destaque para a ferrovia.
Em Portugal, os efeitos do aquecimento global são visíveis, em particular nos incêndios florestais,
na erosão costeira e na maior frequência de fenómenos climáticos extremos. Em breve, se nada
for feito, as alterações climáticas atingirão um ponto de não retorno com efeitos devastadores
para a natureza e para a humanidade.
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Tal como as e os estudantes, também nós consideramos que é tempo de governar para o futuro,
com verdadeiras políticas sustentáveis, mudando o paradigma das políticas que tem sido base da
mesma atitude e comportamento de sempre: a destruição imparável do meio ambiente.
É hora de todas e todos nós, jovens e menos jovens, trabalhadoras e estudantes, lutarmos com
vigor contra aqueles que pretendem continuar a usurpar e delapidar os nossos recursos
naturais no planeta.
Na nossa freguesia os espaços verdes, as praias e o oceano merecem especial atenção. A Costa
da Caparica está numa zona de erosão costeira, o lixo nas praias e a poluição marítima também
são uma realidade do nosso território. Não podemos ficar indiferentes ao desastre ecológico global
em que vivemos. Por exemplo, no dia 25 de junho, foi noticiada a descoberta na costa sul da ilha
da Madeira uma nova forma de poluição marinha descoberta por investigadores do Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) de rochas com crostas de plástico.*
Estamos em contra relógio e agora, no início da época balnear, toda a informação e sensibilização
da população, residentes ou veraneantes, é por demais necessária. Além das políticas europeias,
nacionais e municipais sobre este tema, a nossa Junta de Freguesia também pode ter um papel
mais ativo na prevenção e educação ambientais - um recurso indispensável para a salvaguarda
quer da vida urbana quer dos maravilhosos recursos naturais da Costa da Caparica.
A consciencialização ambiental é fundamental para a mudança de mentalidades e das suas
práticas quotidianas.
Desde os problemas que afetam o uso do espaço comum, como o lixo nas ruas e praias; a
insuficiente reciclagem e compostagem dos lixos orgânicos; o uso excessivo de plásticos
descartáveis pelo comércio e restauração; ou os dejetos caninos na via pública.
Em defesa do Planeta e pelo combate às alterações climáticas, saudamos o movimento estudantil
que nos ajudou a lembrar que o nosso futuro também está nas nossas mãos e a Junta de
Freguesia tem uma posição privilegiada para uma mudança positiva no território.
A Assembleia de Freguesia de Costa da Caparica, reunida a 26 de junho de 2019, delibera, ao
abrigo do disposto no artigo 9º, n.º2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:
1. Saudar o movimento estudantil e a greve climática estudantil na prossecução de medidas
que contribuam para o melhoramento das decisões políticas e na salvaguarda do meio
ambiente, encorajando a juventude e toda a sociedade à expressão cívica da maior
exigência quanto à adoção das medidas urgentes necessárias para enfrentar as alterações
climáticas.
2. Instar a Junta de Freguesia da Costa da Caparica na criação de campanhas de educação
ambiental para os vários setores da população.
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POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE EDITAL, QUE VAI POR MIM ASSINADO E
IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DE ESTILO DESTA FREGUESIA.

Costa da Caparica, 8 julho de 2019

O Presidente da Assembleia de Freguesia

(António José Constantino Vicente)

