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O Bloco de Esquerda de Torres Vedras saúda veementemente os estudantes pela convocação

da GREVE CLIMÁTICA ESTUDANTIL  para o próximo dia 15 de Março, pelas 10h30.

Tudo começou quando Greta Thunberg, jovem sueca de 16 anos, decidiu, em Agosto de

2018, fazer greve das aulas em frente ao parlamento sueco, segurando o famoso cartaz: "GREVE À

ESCOLA PELO  CLIMA".  O  seu  objetivo  era  chamar  a  atenção  dos  políticos  suecos  para  a

resolução séria e eficaz da crise climática.   

Saudamos e apoiaremos as mais diversas formas de luta que façam da resolução da crise

climática a sua prioridade, cumprindo com seriedade o Acordo de Paris.

Tal como os estudantes, também nós consideramos que é tempo dos governantes pararem de

agir  de  forma  cínica  e  egoísta,  pois,  nunca  como  dantes  se  usou  e  abusou  da  palavra

“desenvolvimento sustentável” que na verdade cria apenas uma ilusão que serve para esconder a

verdade da mesma atitude e comportamento de sempre: a destruição imparável do meio ambiente e

do planeta Terra. 

É hora todos de nós, jovens e menos jovens, trabalhadores ou estudantes, lutarmos com

vigor contra aqueles que pretendem continuar a usurpar e a delapidar os nossos recursos naturais,

que não respeitam as árvores, os animais ou as florestas do nosso planeta, mas também do nosso

município.

Com esta greve,  milhares de jovens protestam contra  a inércia dos governantes face às

alterações  climáticas.  Tal  como  eles,  também  nós  exigimos  uma  mudança  de  paradigma,

nomeadamente a proibição da exploração dos combustíveis fósseis em Torres Vedras em particular,

e  em  Portugal  de  modo  geral.  Exigimos  a  expansão  significativa  das  energias  renováveis  e,

particularmente, da energia solar; a produção eléctrica ser 100% assegurada por energias renováveis

até 2030 e o melhoramento eficiente e drástico do sistema de transportes públicos, designadamente

da modernização da Linha Ferroviária do Oeste.

Em defesa  do  Planeta  e  pelo  combate  às  alterações  climáticas,  saudamos  o  movimento

estudantil. A todos o nosso bem hajam!

 Torres Vedras, 26 de Fevereiro de 2019

Pelo deputado eleito pelo Bloco de Esquerda, Rui Matoso
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