
ACTIVISMO CLIMÁTICO 
NO MUNDO E EM 

PORTUGAL



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA

QUEM CONHECEM? 

QUE TÓPICOS?



OS PLANOS DO SISTEMA
GLOBAL

• ACORDO DE PARIS 

• não vinculativo 

• planos resultam em redução de 0,5% até 2030

EUROPA

• PACTO ECOLÓGICO EUROPEU (EUROPEAN GREEN DEAL)  

• prevê neutralidade carbónica em 2050

• quer “atrair” o investimento privado

• “é uma nova estratégia de crescimento.”

• PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA, A CHAMADA “BAZUCA”

• InvestEU “mobiliza” investimento

• financiamento de até 1 bilião de euros até 2030, a esmagadora maioria do qual será entregue às 

parcerias público-privadas ou directamente às empresas privadas

• 3 mil milhões de euros serão alocados para a transição climática, e nada vai ser alocado ao emprego. 

O governo só quer “estimular” a criação de emprego, mas nunca garanti-la.

• Ferrovia e produção energética nem sequer são mencionadas



OS PLANOS DO SISTEMA
PORTUGAL

• ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050 

• O Roteiro visa manter a produção eléctrica por gás natural até 2040 

• os transportes públicos não aparecem no Roteiro 

• sem explicação de como podíamos efectivamente substituir cinco milhões de carros

• aposta nos biocombustíveis

• Não há referência aos empregos, aos trabalhadores ou aos processos políticos democráticos na decisão ou 

na implementação do mesmo

• O PLANO NACIONAL ENERGIA E CLIMA 2030

• Como o Roteiro: igualmente cego face aos aspectos sociais da transição e vago em termos de políticas 

públicas

• “promover” a electrificação da economia, “agilizar” o investimento, “incentivar” as renováveis e 

“promover” a requalificação de trabalhadores em sectores intensivos em carbono

• Não dizem como o vão fazer…



OS PLANOS DO SISTEMA
PORTUGAL

• O PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIMENTOS 2030  e ESTRATÉGIA PORTUGAL 2030

• quer “colocar as empresas no centro da recuperação da economia” (e não as pessoas ou o planeta)

• 45 projectos e programas com 18 000 milhões de euros de investimento público e 4000 milhões de euros 

de investimento de empresas privadas

• 3600 milhões deste valor vão para os metros de Lisboa e do Porto, 4500 vai para uma nova linha ferroviária 

entre Lisboa e Porto, e 1000 vai para a expansão aeroportuária em Lisboa

• migalhas para ciclovias, pontos de carregamento eléctrico para carros, renovação da frota de autocarros e 

comboios, e modernização de algumas linhas ferroviárias

• 15 projectos e programas, onde praticamente 95% do investimento total de 13 000 milhões de euros virá 

de empresas privadas. Como metade deste valor vai para o hidrogénio, este merece ser discutido 

separadamente.

• HIDROGÉNIO

• plano de investimento privado com garantia e subsídio públicos e centrado em exportações para os Países 

Baixos

• governo não falou com os sindicatos ou outras organizações da sociedade civil enquanto escreveu a 

Estratégia



OS PLANOS DO SISTEMA
AMÉRICA DO NORTE

• GREEN NEW DEAL – EXISTE IDEIA MAS NÃO PASSA DISSO

• Neutralidade carbónica em 2050

• Probabilidade de 1 em 3 de atingirmos um aquecimento superior a 1,5ºC

• Emissões líquidas – geoengenharia, captura e armazenamento de carbono

• Monoculturas de árvores

• Onde está responsabilidade histórica??

NENHUM DIZ: 

• o que é preciso fazer 

• como é que se faz isso

• quem faria estes trabalhos

• quem garante que tudo isto acontece

sustentabilidade da economia como está

Manter o status quo: lucros e crescimento



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Climáximo faz parte de várias redes e está em contacto com vários 
colectivos em todo o mundo. 



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Climate Justice Action – Rede europeia de movimentos de 
base.

Aprendemos como organizar acampamentos de acção e 
desobediência civil em massa.

Foi numa reunião da Climate Justice Action que visa criar 
um espaço de estratégia para coordenação e escalamento a 
nível europeu.



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Shell Must Fall

• Acções directas

• Brandalism

• Participaram presencialmente numa 

Assembleia Geral e confrontaram os 

accionistas



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Code Rood – Rede na Holanda 

• Ganharam luta contra gás 

em Groningen,contra

portos de importação de 

carvão em Roterdão e 

Amsterdão. 

• Fazem desobediência civil e 

acções de massas. 

System Change Not Climate

Change – Áustria

• Neste momento focados no 

bloqueio da expansão 

aeroportuária. 

• Acampamentos pela justiça 

climática. Estivemos em 2 

acampamentos deles (2018 

e 2019)



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Collective Climate Justice – Suíça 

• Por razões óbvias está focada na indústria 

financeira e as suas ligações com a 

indústria extractivista. 

• Organizam acções, acampamentos. 

• Caminhada, de 50km, até Davos por causa 

de Fórum Económico Mundial. 



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Reclaim the power - rede de acção directa no 

Reino Unido. 

• Já estiveram nos ENJC, em Portugal

• já participámos no Block Around the

Clock, em  2018 – acampamento e 

bloqueios contra fracking

Limity jsme my – “Os limites somos nós” –

República Checa lutam contra carvão. 

• Organizam acções de desobediência civil
e acampamentos climáticos.

• Partilhamos experiências e estratégias
com elas na rede Climate Justice Action.



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Ecoar Global – Galiza

• Campanha Futuro 

Sin Carbon (futuro 

sem carvão). 

• Ecologistas en Accion -

confederação de mais de 

300 grupos ecologistas no 

Estado Espanhol. 

• Estiveram presentes nos 

Encontros Nacionais pela 

Justiça Climática, nos IV 

Encontros Internacionais 

Ecossocialistas e no Camp-

in-Gás. 

Climacció - colectivo de acção não-

violenta e ecofeminista de 

Barcelona. 

• contra o gasoduto MidCat

• contra a aviação e turismo em 

massa 



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Corporate Europe Observatory - organização 

focada nos lobbies a decisões de políticas 

europeias à porta fechada. 

• Portas giratórias

• campanhas contra os tratados de comércio 

livre 

• Co-organizámos formações 

• Aprendemos o conceito de toxic tour. 



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Counter Balance: coligação europeia de 

ONGs

• Fazem campanhas de denúncia, de 

informação e de lobbying

• Reunimos regularmente e participámos 

na campanha Fossil Free EIB (BEI Livre 

de combustíveis fósseis)

Food and Water Europe - é o representante 

europeu da ONG Food and Water Watch.

• lutam contra o fracking e contra a privatização 

da água 

• Já organizámos 

• dias de acção global

• conferências e formações



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Gastivists - Grupo de activistas contra novas 

infraestruturas de gás que apoia movimentos de 

base e que facilita a interação entre ONGS e 

movimentos de base.  

Beyond Gas – Rede internacional com ONG’S 

e movimentos de base.



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

JA (Justiça Ambiental) – Moçambique. Nonas 

maiores reservas de gás do mundo. 

• JA foca-se florestas, da poluição, nas 

barragens, do acesso das pessoas à água 

potável e também à exploração de 

combustíveis fósseis em Moçambique.

• Várias empresas portuguesas envolvidas: 

Galp, Mota Engil, Millenium BCP, Gabriel 

Couto, Norvia. 

• Trabalhámos no âmbito do Galp Must Fall e 

continuamos a reunir regularmente.



MOVIMENTO PELA JUSTIÇA CLIMÁTICA NO MUNDO

Ende Gelande – Contra minas de carvão linhite e 

mais recentemente contra o gás fóssil. 

• Organizam acções de desobediência civil em 

massa

• Acampamentos climáticos

• Climáximo esteve presente em 2017 e 2019.



ACÇÃO DO ENDE GELANDE EM 2017



PERGUNTAS??



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?

Acordo de Glasgow  

• Toma a iniciativa que os governos e instituições 

internacionais não tomaram

• Cria uma ferramenta alternativa para ação e 

articulação do movimento pela justiça climática 

• Acordo que vincula movimentos sociais

• Mais de 160 organizações de todo o mundo

glasgowagreement.net



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?

Acordo de Glasgow 

• Desagrega informação

• Identifica infraestruturas – Inventários

• Faz plano de acção – Agenda pela Justiça 

Climática

• Desobediência civil

• Já existe inventário com as infraestruturas mais 

poluentes em Portugal

• Conferências internacionais, continentais e 

nacionais

• Lançamento em 2020 durante COP 26 

glasgowagreement.net



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?

Empregos para o Clima - Plano para Transição 

justa

• 200 mil novos postos de trabalho

• Sector Público em 10 anos

• Criar Serviço Nacional do Clima

• Corte de 85% das emissões

• Sectores da Energia, Transportes, Agricultura, 

Indústria e florestas

• Relatório que detalha todo o plano e informação

• Conferências

empregos-clima.pt



VÍDEO EMPREGOS PARA O CLIMA 2021

empregos-clima.pt



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?

ATERRA – Campanha contra o expansão da aviação

• Reúne 20 organizações 

• Integrada na rede internacional Stay Grounded

aterra.info



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?
aterra.info



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?
Gás é andar para trás – Campanha contra o gás 

fóssil

• Desmistificar o gás como sendo combustível de 

transição

• Furos na Bajouca

gasparatras.pt



QUAIS SÃO OS PLANOS DO CLIMÁXIMO?



PERGUNTAS? 


