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Termo utilizado para enquadrar as 
alterações climáticas enquanto 
questão ética e política, em vez de 
uma questão puramente ambiental 
ou física por natureza. A justiça 
climática examina conceitos como 
igualdade, direitos humanos, direitos 
coletivos, e as responsabilidades 

históricas pelas alterações climáticas.
Analisa quem e onde são os mais 
responsáveis e os que mais 
beneficiaram da causa das alterações 
climáticas, bem como
quem sofre os piores impactos e 
quem deve ser envolvido nas 
decisões sobre soluções.

JUSTIÇA CLIMÁTICA

02
Nos dias de hoje existem diversos meios de informação 
disponíveis em várias plataformas. Em primeiro lugar, 
deves ter conhecimento daquilo que estás a defender e 
das reais repercussões e consequências das alterações 
climáticas. Não é necessário saber explicar todos os 
fenómenos, mas é essencialmente importante perceber 
quais são as raízes do problema, de que forma se mani-
festa nos diferentes locais geográficos, as suas impli-
cações nos vários ecossistemas e na saúde e bem-estar 
do ser humano e, claro, dos restantes seres vivos com 
quem partilhamos a nossa casa, o Planeta Terra. Talvez 
ao ter uma ideia acerca destes pontos, deixe de ser um 
assunto abstrato.

Dado que este se trata de um problema realmente 

complexo, existem muitos outros problemas que 
estão associados e interligados a esta questão, 
nomeadamente, questões de desigualdade de 
género, de exploração e de pobreza, entre muitos 
outros. Informa-te também sobre estas relações e 
sobre a sua interseccionalidade. Apesar de todo o ser 
humano sofrer com as alterações climáticas, nem 
todos sofrem de igual modo.

Lembra-te também que deves seguir essencialmente 
os dados que os cientistas nos apresentam e 
informa-te em fontes fidedignas. É muito importante 
teres em atenção quais são as tuas fontes de 
informação, uma vez que existem muitos dados 
errados e informação falsa na internet.

Quando te informares devidamente, talvez se torne mais claro para ti qual o caminho 
que queres seguir e a forma como deves fazê-lo. A partir do conhecimento que tens 
sobre o tema e consoante a zona onde vives, talvez sentirás um maior
chamamento para determinado tipo de ação ou de organização.
Também poderás saber melhor as necessidades locais da tua região. É nesta fase, como 
menciona a ativista Jamie Margolini1, que descobres o teu “porquê”, ou por outras 
palavras, aquilo que te move, que te motiva a agir.

Apresentamos aqui apenas algumas sugestões em que a informação relativamente às 
alterações climáticas é apresentada de forma simples e direta e cientificamente correta.

1 Jamie Margolin (2020)



política das alterações climáticas. O site da NASA 
(https://climate.nasa.gov/) tem informação muito 
clara sobre as causas e as consequências das 
alterações climáticas, com dados, imagens de 
satélite e ferramentas interativas. Os dados de vários 
artigos científicos são compilados periodicamente 
em relatórios por um grupo de cientistas internacio-
nal no site do Painel Intergovernamental para as 
Alterações Climáticas (em inglês, IPCC – https://ww-
w.ipcc.ch/), que é a referência de base para a política 
internacional. A Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas (em inglês 
UNFCCC - https://unfccc.int/) é, por sua vez, a referên-
cia política internacional, e poderás acompanhar no 
site todas as negociações, objetivos e metas interna-
cionais. Estes são os principais sites de referência 
onde podes encontrar reunidos e sintetizados os 
dados, relatórios e documentos essenciais sobre este 
tema.

Para além do site do projeto (www.ativaclima.pt), 
onde serão colocadas todas as nossas sugestões, os 
sites da National Geographic, Público e da Greve    

Climática Estudantil também contêm artigos e 
informação importante acerca destas temáticas.
Existem muitas outras recomendações que poderi-
am estar aqui mencionadas, mas aqui fazemos 
apenas o destaque de algumas que consideramos 
relevantes, em diferentes formatos de comunicação.
Deixamos aqui também outras sugestões de leitura 
que, apesar de não serem diretamente relacionadas 
com as alterações climáticas, consideramos serem de 
grande interesse: “Viver Sem Plástico” - Will McCallum 
(2018); “Hope in the Dark”- Rebecca Solnit (2016); 
“50 Ideias Para te Livrares do Plástico. Descobre Como 
Eliminar o Plástico, Reduzir o Lixo e Salvar o Mundo”-
Isabel Thomas.

Apresentamos uma lista mais extensa de sugestões no 
site AtivaClima, mas sugerimos-te começar por aqui:

. Filmes/ Documentários: An Inconvenient Truth 
(2006); Climate Change – The Facts (2019); Cowspir-
acy” (2014); The Age of Stupid (2009); Before The 
Flood (2016); Demain (2015); É P’ra Amanhã (2020).
. Livros: All We Can Save: Truth, Courage, and 
Solutions for the Climate Crisis - ed. Ayana Johnson 
& Katharine K. Wilkinson; A Climate for Change: 
Global Warming Facts for Faith-Based Decisions -  
Katharine Hayhoe & Andrew Farley; On Fire: The
(Burning) Case for a Green New Deal - Naomi Klein; 
This is Not a Drill - Extinction Rebellion Handbook 
(2019); This Changes Everything. Capitalism vs. The 
Climate – Naomi Klein (2014).
. Artigos: What is Global Warming, Explained - 
Christina Nunez (National Geographic).
. Vídeos no Youtube: The YEARS Project.

Para além destas sugestões para iniciares a exploração 
destes temas, tens sites de referência, onde podes obter 
informação rigorosa e detalhada sobre a ciência e a 
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Este termo refere-se a uma sobreposição de várias desigualdades concentradas numa única 
pessoa ou num grupo de pessoas. Ou seja, um mesmo indivíduo pode carregar várias formas de 
opressão e várias identidades que não são independentes umas das outras.
Por exemplo, uma mulher negra de classe baixa possui várias camadas de violência e opressão: o 
seu sexo, a sua etnia, e o seu estatuto, por norma consistem em fatores de desigualdade. Todas 
estas características sobrepõem-se e agem em conjunto neste âmbito.

As desigualdades que provêm das alterações climáticas têm frequentemente bases raciais, de 
classe e/ou de género, e as suas consequências têm vindo a acentuar essas desigualdades.
Portanto, no fundo, são uma amplificação de desigualdades pré-existentes.

Dito isto, é necessário enfrentar todas estas crises de um modo coletivo, porque a luta é a mesma.

INTERSECCIONALIDADE

“Consciencialização 

é o primeiro passo 

da mudança”

P, 32 anos




