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Boa	tarde	a	todos	e	a	todas!	
	

Saudando	cordialmente	a	presença	do	

Excelentíssimo	Presidente	da	Câmara	de	Vila	Franca	de	Xira	

Dr.	Alberto	Simões	Maia	Mesquita	e	respetivo	Executivo	Camarário	aqui	presente.	
	

Sejam	muito	 bem-vindos	 à	 2ª	 Caminhada	 Global	 ODS!	 Uma	 iniciativa	 que	 pretende	 mobilizar	 os	
jovens	a	serem	catalisadores	da	mudança	global,	no	âmbito	do	projeto	europeu	-	"Walk	the	Global	
Walk",	 promovido	 em	 Portugal	 pela	 AIDGLOBAL,	 uma	 Organização	 Não-Governamental	 para	 o	
Desenvolvimento,	 em	 parceria	 com	 a	 Câmara	 Municipal	 de	 Vila	 Franca	 de	 Xira,	 de	 modo	 a	
contribuírem	para	o	alcance	dos	Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentável	(ODS).	

Nós	os	 jovens	das	Escolas	de	Vila	Franca	de	Xira	temos	o	orgulho	de	fazer	parte	deste	projeto	que	
acredita	na	urgência	de	se	tomarem	medidas	que	deem	Voz	aos	ODS.	Este	ano,	o	palco	pertence	ao	
ODS	 13	 –	 Ação	 Climática.	 Por	 estas	 razões,	 condensámos	 neste	 manifesto	 os	 nossos	 anseios	 e	
expetativas	no	que	toca	aos	desafios	das	alterações	climáticas	e	que	de	seguida	passaremos	a	ler.	

O	Homem	é	culpado	pelas	mazelas	que	o	Planeta	Terra	tem	sofrido.	Os	sintomas	de	que	a	Terra	está	
“doente”	não	 são	de	 agora,	mas	nas	últimas	décadas	 esses	 sintomas	 agravaram-se	 e	 tornaram-se	
mais	óbvios	para	todos	nós!		

No	ano	passado,	um	dos	slogans	que	se	ouviram	nas	ruas	de	Vila	Franca	de	Xira	durante	a	primeira	
Caminhada	Global	ODS	 foi:	 “Mãe,	 Pai	 eu	 não	 quero	 ir	 para	Marte!”	 Continuamos	 a	 não	 querer	 ir	
porque	amamos	este	lindo	Planeta	Azul	em	que	vivemos!	Mas	como	qualquer	pessoa,	ou	outro	ser	
vivo,	o	nosso	Planeta	precisa	de	ser	acarinhado,	precisa	de	ser	bem	tratado,	preservado	e	explorado	
de	uma	forma	sustentável	e	racional!		

Todos	nós	reconhecemos	que	vivemos	num	mundo	com	muitas	desigualdades,	quer	a	nível	social	e	
cultural,	quer	a	nível	económico.	 Isto	é	sinal	de	que	os	ODS	requerem	cada	vez	mais	a	atenção	de	
todos	e	de	todas,	e	em	especial	de	nós,	os	 jovens.	Se	os	mesmos	forem	cumpridos	 irão	beneficiar	
muitas	populações,	especialmente	as	mais	frágeis	que	não	têm	as	condições	necessárias	para	uma	
vida	 longa	 e	 saudável.	Face	 a	 isto,	 reconhecemos	 que	 compete	 a	 todos	 abraçar	 esta	 luta,	
trabalhando	em	conjunto	para	que	sejamos	todos	cidadãos	ativos	e	possamos,	rapidamente,	mudar	
o	mundo!	

A	 importância	 do	 ODS	 13	 é	 imensurável.	 Educa-nos	 sobre	 vários	 assuntos,	 como	 o	 respeito	
imprescindível	pelo	nosso	Planeta	e	pela	importância	de	uma	comunidade	respeitosa	para	o	mesmo,	
ensinando	 também	 a	 como	 protegê-lo.	 Neste	 sentido,	 a	 Escola	 é	 um	 veículo	 privilegiado	 na	
promoção	da	“Consciência	Ecológica”	das	crianças	e	dos	jovens	que	serão	os	adultos	do	futuro.			

Os	 problemas	 ambientais,	 e	 as	 previsíveis	 consequências	 que	 deles	 podem	 advir,	 são	 uma	
preocupação	constante	e	real,	no	nosso	dia-a-dia.	No	nosso	Concelho,	a	Escola	do	Bom	Sucesso	é	um	
exemplo	de	preocupação	ambiental,	uma	vez	que	se	 localiza	nas	proximidades	do	aterro	sanitário	
que	 serve	 as	 populações	 de	 Vila	 Franca	 de	 Xira.	 Nós	 jovens	 sentimos	 na	 pele	 esta	 realidade	 e	
preocupamo-nos	com	o	 facto	de	que	a	nossa	qualidade	de	vida	se	venha	a	deteriorar	 rápida	e/ou	
drasticamente.	Reconhecemos,	cada	vez	mais,	a	urgência	de	uma	maior	consciencialização	de	todos.		

Como	tal,	urge	definir	objetivos	e	estabelecer	metas	que	promovam	mudanças	de	atitudes	e	valores,	
que	encorajem	sentimentos	de	preocupação	com	o	ambiente	e	motivem	ações	que	o	melhorem	e	o	
protejam.	Urge	também	envolver	a	comunidade	alargada	em	ações	concretas	que	conduzam	a	um	
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compromisso	 de	 sustentabilidade,	 para	 que	 as	 gerações	 vindouras,	 tal	 como	 a	 nossa	 geração,	
tenham	direito	a	um	futuro	digno.	

Como	 jovens,	 gostaríamos	de	 crescer	 em	ambientes	 cada	 vez	mais	 sustentáveis	 em	 todas	 as	 suas	
dimensões	 e	 que	 só	 poderão	 ter	 sucesso	 se	 houver	 da	 parte	 de	 quem	nos	 lidera	 políticas	 que	 as	
articulem	 de	 forma	 justa	 e	 equilibrada.	 Acreditamos	 que	 podemos	 fazer	 a	 diferença	 e	 queremos	
fazê-la!	

Assim,	e	devido	às	circunstâncias	atuais	preocupantes,	estamos	aqui,	não	só	para	apelarmos	a	uma	
maior	consciencialização	para	o	cumprimento	do	ODS	13,	mas	também	pelos	restantes	ODS,	e	para	
que	 haja	 campanhas	 de	 divulgação	 e	 disseminação	 da	 cultura	 sustentável	 no	 Concelho	 de	 Vila	
Franca	de	Xira,	tornando	assim	a	nossa	população	mais	sábia	e	ecologicamente	amigável.	

A	responsabilidade	social	e	a	preservação	ambiental	têm	que	ser	encaradas	por	todos	nós	como	um	
compromisso	 para	 com	 a	 vida.	 Todos	 nós	 fazemos	 parte	 desta	 bela	 e	 incrível	 Natureza.	 Somos	 o	
reflexo	da	própria	Natureza.	Portanto,	preservá-la	deveria	ser	natural,	e	não	uma	obrigação,	mas	sim	
um	compromisso!	

Neste	dia	17	de	junho	em	que	caminhamos	pelo	ambiente,	queremos	agradecer	à	Câmara	Municipal	
de	Vila	franca	de	Xira	o	trabalho	que	tem	vindo	a	desenvolver	no	Município,	nomeadamente	com	as	
Escolas.	No	sentido	de	dar	continuidade	ao	mesmo,	gostaríamos	de	apresentar	algumas	sugestões	
ao	Senhor	Presidente	da	Câmara	de	Vila	Franca	de	Xira,	Dr.	Alberto	Simões	Maia	Mesquita	e	a	todos	
os	 participantes	 desta	 2ª	 Caminhada	 Global	 ODS,	 firmando	 um	 compromisso	 que	 beneficie	 e	
melhore	a	qualidade	de	vida	das	populações	de	acordo	com	o	meio	social	em	que	vivem.		
	

Para	nós,	CUIDAR	DO	PLANETA	significa:		
• Minimizar	 as	 problemáticas	 em	 torno	 da	 desflorestação	 e	 da	 exploração	 intensiva	 das	

atividades	pecuárias.	
• Retribuir	as	boas	práticas	de	consumo	como	a	reutilização	da	água	e	a	instalação	de	painéis	

solares	 que	 diminuem	 a	 necessidade	 de	 produção	 de	 energia,	 oriunda	 dos	 combustíveis	
fósseis	e	minimizam.	

• Promover	mais	 sistemas	de	mobilidade	 suave	que	permitam	mais	 investimento	na	criação	
de	ciclovias,	passeios	e	zonas	pedonais.	

• Chamar	a	atenção	para	o	facto	de	termos	duas	vias	de	circulação	nacionais	que	atravessam	
o	nosso	Concelho,	a	A1	e	a	N10	que	afetam	a	sustentabilidade	ambiental	das	suas	cidades,	
pelo	 que	 é	 urgente	 redesenhar	 o	 percurso	 da	 N10,	 com	 níveis	 de	 ruído	 e	 poluição	
elevadíssimos	causados	pela	circulação	intensa,	em	particular	dos	veículos	pesados.	

• Alertar	a	Câmara	para	que	haja	uma	negociação	 junto	das	empresas	de	camionagem,	para	
que	 os	 autocarros	 com	 circuito	 interno	 urbano	 passem	 a	 aderir	 a	 fontes	 de	 energia	
alternativas.	

• Dinamizar	 ações	 solidárias	 que	 integrem	 a	 política	 dos	 5R	 (Reciclar,	 Reduzir,	 Recusar,	
Repensar	 e	 Reutilizar)	 que	 visem	 reduzir	 a	 geração	 de	 resíduos,	 de	modo	 a	 beneficiar	 as	
instituições	de	cariz	social	que	carecem	de	apoio	imediato,	bem	como	promover	campanhas	
de	recolha	e	categorização	de	lixo	de	determinados	troços	das	margens	do	rio	Tejo.		

• A	Câmara	Municipal	proporcionar	à	comunidade	local	a	oportunidade	de	se	expressar	com	
atividades	artísticas	e	sustentáveis	que	conciliem	a	arte	e	os	resíduos.	

• Chamar	a	atenção	para	a	necessidade	de	pensar	cuidadosamente	os	investimentos	da	zona	
ribeirinha,	 que	 tem	 sido	 beneficiada	 com	 algumas	 infraestruturas	 de	 que	 é	 exemplo	 o	
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percurso	pedonal,	face	à	pressão	imobiliária	que	poderá	afetar	o	ambiente	e	biodiversidade	
das	margens	 do	 rio	 e	 a	 relação	 da	 população	 deste	 concelho	 com	 o	mesmo,	 imagem	 de	
marca	da	natureza	aqui	presente.		

• Reaproveitar	 e	 requalificar	 os	 espaços	 disponíveis	 no	 Concelho,	 florestando	 ou	
reflorestando,	para	aumentar	a	nossa	“mancha”	verde.	

• Queremos	 assim	 chamar	 a	 atenção	 para	 o	 facto	 de	 parte	 da	 atividade	 económica	 deste	
concelho	 se	 suportar	 na	 indústria,	 que	 sustenta	muitas	 famílias,	mas	 cujo	 funcionamento	
obriga	à	emissão	de	gases	e	poluição	do	rio	Tejo,	o	que	obrigaria	ao	reforço	do	controlo	da	
sua	 atividade,	 com	 regulamentação	 rígida	 e	 fiscalização	 eficaz,	 para	 que	 o	 impacto	 desta	
atividade	na	vida	dos	seus	habitantes	e	na	conservação	do	ambiente	e	da	biodiversidade	que	
o	constitui	diminua	ainda	mais	drasticamente.		

• Apelamos	aos	decisores	políticos	que	estejam	atentos	a	estes	sintomas	da	doença	do	nosso	
Planeta	e	oiçam	as	vozes	das	novas	gerações.		

• Conhecer	o	nosso	património	ambiental	e	cultural.	Só	conhecendo,	damos	o	devido	valor.	
• Colaborar	mais	 assiduamente	 com	as	 comunidades	escolares	 -	dinamizando,	por	exemplo,	

outros	 projetos	 como	 o	 Walk	 -	 para	 ampliar	 a	 consciencialização	 de	 todos	 os	 jovens	 e,	
através	deles,	das	suas	famílias	e	comunidades.	

______	
	
Nós	 jovens	estamos	unidos	e	somos	 imparáveis!	Não	há	Planeta	B!	Está	nas	nossas	mãos	ajudar	a	
mudar	o	rumo	do	Planeta.	E	se	é	verdade	que	as	grandes	mudanças	conjunturais	são	fundamentais	
para	garantir	a	continuidade	da	espécie	humana,	igualmente	importantes	são	as	medidas	adotadas	
por	cada	um	de	nós.		
	
Se	todos	tivermos	preocupações	ambientais,	podemos	ter	um	futuro	com	mais	equilíbrio,	igualdade,	
justiça,	progresso	e	liberdade.	
	
Em	 nome	 de	 todas	 as	 Escolas	 do	 Concelho	 de	 Vila	 Franca	 de	 Xira,	 gostaríamos	 de	 agradecer	 a	
presença	 de	 todos(as)	 que	 tornaram	 possível	 esta	 Caminhada	 Global	 virtual,	 em	 prol	 da	 Ação	
Climática.	
	
Aos	professores	que	com	empenho	se	dedicam	à	arte	de	ensinar	para	criar	assim	novos	agentes	de	
mudança,	um	agradecimento	muito	especial!	
	

	


