
A Greve Climática Estudantil é um movimento estudantil político-apartidário, 
descentralizado, pacífico e não violento, que se insere no movimento internacional 
#SchoolStrike4Climate e #FridaysForFuture.  
 
O consenso científico é evidente: se não for posto um travão, as alterações climáticas vão 
continuar a intensificar-se e serão irreversíveis em 10 anos, com catástrofes naturais como 
incêndios, secas, inundações e ciclones a serem cada vez mais frequentes e dizimadoras. A 
destruição de 90% da Cidade da Beira em Moçambique, os trágicos incêndios de 2017 em 
Portugal, a desertificação de vários pontos do planeta provam o quão importante é abrir um 
debate sério e vinculativo sobre a Justiça Climática – justiça porque existem responsáveis e 
os mais afetados são aqueles cuja palavra menos conta. 
 
Foi com estas premissas que saímos às ruas dia 15 de março, num esforço de mobilização 
global para exigir ação governamental urgente. Em Portugal fomos mais de 20 mil estudantes 
nas ruas, tomando ativamente nas nossas mãos a iniciativa para a mudança, numa mensagem 
clara de descontentamento para com os políticos e as elites económicas que continuam a 
ignorar a bomba climática que está prestes a explodir nas nossas mãos. 
Mas mais uma vez, os nossos líderes falharam-nos. Mais uma vez, os interesses económicos e 
financeiros sobrepuseram-se ao futuro de toda uma geração, desvalorizando a urgência da 
luta por sustentabilidade ambiental e insistindo na manutenção das atuais políticas 
económicas e lógicas de produção erosivas.  
 
As metas e objetivos que se propõem atingir continuam a ser insuficientes para o tamanho 
desta problemática. Inúmeros acordos e protocolos foram ratificados, mas de que serve isso 
se ainda não são cumpridos com rigor? Têm a sobrevivência do planeta – que inclui a nossa – 
nas mãos e brincam com ela. Algo aqui não está bem e, como em tudo o que não está bem, 
algo tem de mudar. A Greve Climática Estudantil é então a voz de uma juventude farta da 
negligência das classes políticas face ao futuro reclamado por nós. Esta é a voz de uma 
geração consciente de que a ação individual não basta e que problemas sistemáticos exigem 
soluções sistemáticas.  
Esta é a nossa maneira de exigir que nos ouçam de uma vez por todas. 

  
Assim, os estudantes que fazem greve às aulas pelo clima exigem que a crise climática seja 
feita uma prioridade governamental neste e nos próximos governos do país. Para além do 
cumprimento das metas europeias e dos tratados internacionais, que por si só não são ainda 
suficientes, a declaração do estado de emergência climática é crucial para o reconhecimento 
de que estamos, efetivamente, numa situação extraordinária.  
Reivindicamos: 
 

- Proibição da exploração de combustíveis fósseis em Portugal e cancelamento de 
todas as concessões existentes, incluindo os contratos em Batalha e em Pombal e o 
projeto do  gasoduto de Guarda até Bragança. 



 
- Fechar as centrais termoelétricas de Sines e do Pego, que são ainda movidas a 

carvão, com a devida requalificação dos trabalhadores  para empregos para o clima. 
 

- 100% renováveis até 2030. 
 Para que se possa fechar as centrais de Sines e do Pego, é necessário assegurar que a 
energia renovável consiga substituir o uso de fósseis. É então necessário investir 
largamente nas energias renováveis, em particular na solar e criar políticas que 
promovam a eficiência energética, de modo a que até 2030 o país seja alimentado por 
energias renováveis.  
Para a concretização desta meta é também necessário criar empregos para o clima, 
dando prioridade aos trabalhadores de indústrias poluentes, para que se possa criar 
emprego público digno e estável em setores estratégicos para reduzir os gases com 
efeito de estufa na atmosfera 
 

 
- Neutralidade carbónica até 2030. 

 Reconhecemos o quão ambiciosa esta medida é, mas sabemos também que é 
possível: falta apenas uma enorme vontade política. Para que isto aconteça, é 
absolutamente necessário que se aposte na investigação científica e no 
desenvolvimento tecnológico para que a nossa indústria consiga transitar de meios de 
produção poluentes e nocivos, para energia e produção limpa. É também necessário a 
valorização do território, com uma aposta séria na gestão eficiente e sustentável da 
floresta, valorizando ações de reflorestação com espécies autóctones.  

 
- Melhoramento eficaz da rede de transportes públicos.  

Depois dos avanços na mobilidade coletiva com o alargamento dos novos passes 
metropolitanos, estamos conscientes de que muitos automóveis deixaram de circular, 
abrindo caminho para os transportes públicos. No entanto, exigimos o melhoramento 
e a requalificação da atual linha férrea do país, essencial à coesão territorial, bem 
como o aumento e a diversificação dos horários e das infraestruturas. Exigimos 
também, de modo a que sejam acessíveis a todos, a progressiva gratuitidade dos 
transportes públicos. 

 
- Por fim, mas não menos importante, salientamos a importância de reduzir a 

agricultura intensiva e os custos ambientais que acarreta. Assim, consideramos 
importante os circuitos curtos de consumo, de forma a incentivar a agricultura local e 
diminuir a emissão de gases com efeitos de estufa para a atmosfera.  

 
 
 
 



São estas exigências que nos levam a tomar as ruas novamente no dia 24 de maio.  
Somos uma geração que sabe que não há um planeta B, e quando vemos os nossos líderes a 
falhar, a agir como que não se tratasse de uma crise climática, fizemos e faremos ouvir de 
novo a nossa voz.  
Somos muito mais que uma Greve Climática Estudantil, somos aqueles e aquelas que fazem 
vigilías à porta do parlamento, a exigir a mudança de paradigma no que toca à resposta às 
alterações climáticas. 
Somos aqueles e aquelas que lutam por justiça climática, somos quem não permitirá que se 
fechem fronteiras a quem já não consegue sobreviver no seu país.  Somos aqueles e aquelas 
que não deixarão que ponham o nosso futuro em causa, que nos ponham em causa. Porque o 
planeta não pertence às gerações que tomam decisões atualmente, o futuro foi lhes apenas 
emprestado pelos seus filhos. Um futuro sustentável é possível e será conquistado por nós, se 
nos unirmos e trabalharmos, todos juntos, para o mesmo. 
Por isso é da máxima importância que os e as estudantes se unam e que lutem, que tomemos 
as ruas e exigemos aquilo a que temos direito - um futuro digno neste planeta! 
 
 
 


