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COMO CRIAR
UM GRUPO

ATIVISTA? 

06

Como foi mencionado anteriormente, a ação coletiva 
é muito importante, fundamental para criar alguma 
mudança. Basta dar o primeiro passo, ter a iniciativa e 
começar a alterar comportamentos. Não te deixes 
inibir por viveres numa pequena vila ou aldeia ou por 
seres @ primeir@ a agir no local onde vives. A partir 
daí, e ao longo do processo, vais conhecendo novas 
pessoas e podes até impressionar-te com a quanti-
dade de pessoas que estão realmente preocupadas e 

dispostas a agir. Simplesmente precisam que 
outras as motivem para o fazerem. 
Não te esqueças, as tuas ações influenciam quem 
está à tua volta, e lembra-te que não estás sozinh@ 
na luta!
Aqui tens um link onde podes assistir a um 
pequeno vídeo que te pode servir de motivação 
para passares à ação: https://www.the25percentrev-
olution.com/pt.html. 

Para começares este processo de criação de um grupo 
ativista, podes começar por tentar juntar um grupo a 
partir dos teus amig@s e colegas de escola/ trabalho. 
Existirá sempre alguém que conhece outro alguém 
também interessado em agir. Fala também com a tua 
família e com pessoas da tua área de residência para se 
juntarem ao teu grupo.

Algo também a utilizar a vosso favor serão as redes 
sociais. A utilização das mesmas apresenta um bom 
potencial para fazer com que a mensagem chegue a 
mais pessoas. Nas tuas plataformas deves então 
partilhar as tuas visões e as ações que planeias 
concretizar. Aproveita também para seguires/ dar 
gosto nas páginas de ativismo pelo clima já existentes 
e podes até entrar em contacto com as mesmas para 
conversares e aprenderes mais sobre as suas formas 
de agir, tanto online como presencialmente. Por 
norma estas são pessoas bastante acessíveis, com um 
sentimento de entreajuda e com todo o interesse em 
colaborar naquilo que for necessário. Quant@s mais 
formos envolvid@s nesta luta, melhor.

POR ONDE
COMEÇAR?
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A forma como decidirem organizar-se enquanto grupo, 
e as ações que pretendem tomar dependerá um pouco 
de tod@s e daquilo com que se sentirem mais à vonta-
de fazer. Ou seja, a estratégia será delineada por vós 
enquanto coletivo, e pode até eventualmente vir a ser 
alterada. Devem, porém, assegurar-se que, dentro desse 
grupo, estão todos em sintonia em relação às vossas 
atividades e aos respetivos objetivos. Este conjunto de 
pessoas pode ser maior ou mais pequeno, o que impor-
ta será a vossa ambição, dedicação e vontade. Não tem 
qualquer problema começarem pequeno – será até, 
provavelmente, mais fácil numa fase inicial em termos 
de organização do grupo. Com o tempo, se tudo correr 
dentro do previsto, irão crescer.

O grupo terá de ser algo paciente e essencialmente 
persistente, tendo em conta que a mudança é algo que 
leva tempo. Também é possível que cometam erros ao 
longo do processo. Aprendam com eles – a melhor 
forma de aprender é a tentar. Falem entre o grupo sobre 
o que falhou e como podem melhorar. É também 
importante que reservem algum tempo para desen-
volver e planear as vossas ações e para se reunirem para 

discutir os vários assuntos que vão surgindo. A comu-
nicação, honestidade e frontalidade são fatores 
essenciais para trabalhar em conjunto. Comuniquem 
sempre de forma construtiva e positiva.

Provavelmente será também benéfico sublinhar que 
este se trata de um movimento apolítico, se assim o 
desejarem fazer. Ou seja, apesar de claramente se 
tratar de um assunto de ação política, a nível da União 
Europeia, dos governos nacionais e dos agentes 
regionais e locais (como a maior parte dos temas são, 
dado que frequentemente englobam a dimensão 
política e/ou económica), talvez não seja aconselhável 
estar filiado ou ter algum tipo de ligação a um partido 
político. Caso contrário, é possível que se criem 
algumas tensões e barreiras entre grupos/pessoas 
que deveriam, em princípio, ter valores e objetivos 
comuns. Porém, isso será uma decisão que terão de 
refletir entre vós.

Se possível, como também já foi mencionado acima 
nas ações coletivas propostas, contactem com os 
agentes de governação local, isto é, as câmaras 

municipais e as juntas de freguesia. Estas entidades 
podem revelar-se numa mais-valia no sentido que têm 
o poder de decisão a nível local, e também vos poderem 
ajudar em determinadas ações ou mesmo apenas a 
espalhar a mensagem pela vossa localidade através dos 
seus próprios meios. Informem-se também sobre 
outros grupos informais que já existam na vossa zona 
que, mesmo que não abordem e tratem deste assunto 
das alterações climáticas diretamente, e mesmo que 
não se tratem ou considerem ativistas, podem ter 
interesse em ajudar-vos e já ter uma rede de comuni-
cação e de contactos composta. Parcerias são sempre 
bem-vindas, podendo vir a ser bastante úteis. 

Se és jovem, não te deixes intimidar por causa da tua 
idade. Tens todo o direito a fazer-te ouvir, as tuas 
preocupações e inquietações. Numa democracia todas 
as vozes contam. Os jovens são quem vai sofrer direta-

mente das consequências das ações que são atual-
mente tomadas pelos adultos no poder. Por isso, não 
deixes que esse seja um fator de inibição neste 
processo. E se este é o teu início na causa ativista, 
lembra-te que no percurso vais aprendendo – com os 
outros e com a tua prática e experiência – e evoluindo 
ao longo do tempo. Não existe uma idade fixa ou 
certa para teres um impacto na tua comunidade, na 
tua cidade, no teu país ou no mundo.

Não permitas também que outros fatores – como o 
teu género, etnia ou outros – constem em bloqueios 
no teu engajamento. Todos nós temos as nossas 
especificidades, e mesmo que o mundo muitas vezes 
nos indique o contrário, essas características não nos 
definem enquanto pessoas, nem demonstram em si 
mesmas as nossas capacidades. 

VOSSO GRUPO

“Somos pessoas com fisgas a lutar contra pessoas 

com armas super qualificadas. Precisamos de 

arranjar acrobatas, pensadores, palhaços… temos 

de fazer um exército sem armas de pessoas que 

tenham capacidades várias”

J, 36 anos 
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“Mudança é uma questão de tempo, e a maior 

parte de nós pode não vê-la, mas a mudança é 

constante”

P, 32 anos
Pode acontecer por diversos motivos as pessoas saírem 
do coletivo ao fim de um determinado período de 
tempo, e muitos deles não vais conseguir controlar. Não 
podes nem deves forçar a que permaneçam, porém, os 
ativistas com quem falámos deram-nos algumas dicas 
de modo a tentar contornar esta eventualidade, de 
modo que tudo funcione da melhor forma possível.

Num primeiro ponto, dar tempo e espaço a cada pessoa. 
Cada um tem o seu ritmo e nem tod@s têm a mesma 
disponibilidade, e é importante reconhecer e aceitar 
isso.

Ser um grupo inclusivo, combinando períodos de 
trabalho com momentos de partilha, de conforto e de 
lazer, criando um sentimento de comunidade. Pode ser 
muito frutífero, por exemplo, realizar uma sessão de 
boas-vindas a cada membro que se junte. Encaminhar, 

numa fase inicial, as pessoas que entram e dar 
feedback do trabalho de cada um. Fazer, a certa altura, 
o exercício de partilhar porque é que cada membro 
decidiu inserir-se nesta causa, relembrando a sua 
motivação inicial. Fazer a pessoa sentir que é útil no 
coletivo, mantê-la ativa.

Manter uma boa organização e não deixar o vosso 
processo ir abaixo. Vão criando iniciativas contínuas, 
apelativas e interativas. É recomendável ter variedade 
de atividades dentro do núcleo dado que cada um tem 
as suas próprias capacidades e habilidades. Dar 
também espaço para que as pessoas, mesmo fora do 
coletivo, possam sugerir atividades, via email, redes 
sociais ou aquilo que preferirem.

É essencial falar de questões locais. É mais fácil relacio-
narmo-nos com algo que é “nosso”, que visualizamos, 

que está presente. Até para as pessoas que inicialmente 
não se sentem interessadas em participar na vossa 
causa e ações, pode ser uma boa forma de envolver a 
comunidade local, ouvindo e endereçando as suas 
preocupações e problemas. 

Manter tod@s @s membros informad@s. Iniciando o 
processo de ativismo e entendendo a gravidade da 
situação, é difícil não criar uma sensação de compro-
misso. Trata-se de um problema muito complexo, por 

isso, é natural que se tenha sempre algo mais a apren-
der. Ir, portanto, falando dos vários problemas ambien-
tais, adaptando a linguagem, de modo a tornar 
acessível a qualquer pessoa.

Estamos habituad@s a ver mudanças rápidas, quase 
imediatas. Não as ver acontecer pode ser um motivo de 
desmotivação. Contornar isso fazendo pontos de 
situação, assinalando desde grandes a pequenas 
vitórias para que se sinta que a sua luta está a dar frutos. 

TENHO O MEU GRUPO FORMADO
COMO MANTER AS PESSOAS

NESTA CAUSA?




