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PREFÁCIO

Se estás a ler este guia é porque te preocupas 

com a problemática das alterações climáticas e 

com aquilo que podes fazer para atenuar as 

transformações que já estão a acontecer e que 

ainda vão piorar.

E sim, estás no sítio certo, seja qual for o nível de 

ativismo que queiras ter. Pretendemos aqui 

demonstrar uma pluralidade de atividades a 

que podes proceder para tomares o rumo da 

mudança.
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��ȯȲƵȺƵȁɈƵ�ǐɐǞƊ�ȯȲƵɈƵȁƮƵ�ƮƊȲٌɈƵ�ƊȺ�ǏƵȲȲƊǿƵȁɈƊȺ�ȁƵƧƵȺȺƋȲǞƊȺة�
ou pelo menos parte delas, para te tornares num@ ativista 
pelo clima e fazeres parte da mudança.

Este guia foi construído a partir da nossa experiência, 
pesquisa e entrevistas efetuadas a alguns e algumas ativis-
tas, e queremos ajudar-te, de uma forma simples, a pensar 
de que forma queres contribuir para combater as alterações 
climáticas e como passar à ação.

Apresentamos também ao longo deste guia alguns dos 
testemunhos d@s jovens ativistas que foram entrevistad@s 
para te inspirares e aprenderes com a sua experiência.

yȌ�˛ȁƊǶ� ƮȌ�ǐɐǞƊ� ƊȯȲƵȺƵȁɈƊǿȌȺ�ɐǿ�ƧȌȁǯɐȁɈȌ�ƮƵ� ȲƵƧɐȲȺȌȺة�
ȱɐƵ�ƵȺȯƵȲƊǿȌȺ�ȱɐƵ�ɈƊǿƦƶǿ�ɈƵ�ȺƵǯƊǿ�ɑɈƵǞȺ�ȁƵȺɈƵ�ƧƊǿǞȁǘȌ�
para um maior ativismo climático.

Esperamos que este guia te sirva como referência de como 
usares a tua voz, criatividade e vontade para a transfor-
mação necessária. Não te esqueças, porém, que não existe 
uma forma certa de agir, não existe um caminho linear que 
tem de ser percorrido para alcançares os teus objetivos. 
Cada pessoa encontrará o seu propósito na causa e traçará 
o seu próprio percurso conforme as suas experiências, 
vontades e capacidades. Qualquer esforço conta. Junt@s 
estamos um passo mais perto de mudar o mundo.

INTRODUÇÃO
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Que rumo teria tomado a história se não tivessem levan-
tado as suas vozes? Mesmo os movimentos que falham 
nos seus principais objetivos deixam marcas nas socie-
dades, e vão sendo visíveis ao longo do tempo. Muito do 
nosso futuro enquanto comunidade está nas nossas 
mãos. Não devemos subestimar o poder das pessoas 
individualmente quando estas se encontram frustradas 
e, ao mesmo tempo, determinadas. A História mostra- 
nos a força que podemos ter unid@s, se estivermos 
dispost@s a usá-la. Ter uma ideia e um objetivo é o 
ȯȲǞǿƵǞȲȌ�ȯƊȺȺȌخ���ȲƵȺɈȌ�ɨƊǞٌȺƵ�ƧȌȁȺɈȲɐǞȁƮȌخ

Portanto, ser ativista é ser interveniente e resiliente. É 
acreditar, mesmo quando não sentimos motivos de 

grande esperança. É ser perseverante e corajos@. É 
ter um maior sentimento de comunidade. É não 
compactuar com as injustiças das quais se está 
consciente e não se remeter ao silêncio. É lutar e 
re-imaginar um futuro melhor e mais justo para 
tod@s.

Este é o contributo que tod@s precisamos de dar 
para lutar pelo nosso presente, quando as alterações 
climáticas já se começam a fazer sentir em todo o 
globo, e pelo nosso futuro, que está a ser compro-
metido pelo nosso estilo de vida e respetivos métodos 
de produção.

Justiça climática é justiça social.

�Ⱥ�ƊɈǞɨǞȺɈƊȺ�ȯȲƵɈƵȁƮƵǿ�ƮƊȲ�ɨǞȺǞƦǞǶǞƮƊƮƵ�Ƶ�ɨȌɹ�Ɗ�ɐǿƊ�
causa, a um ideal, e sentem uma certa urgência em 
tornar os dados disponíveis claros para tod@s e fazer 
com que as pessoas se envolvam numa determinada 
causa, sendo neste caso, o combate às alterações 
climáticas. Ser ativista implica dedicar uma parte do 
seu tempo a uma causa. Um ativista é, portanto, 
alguém com disponibilidade e vontade para ser 
agente de mudança, de uma transformação da 
realidade existente. Um ativista expõe/mostra que 
existe efetivamente um (ou mais) problema(s), mas 
que também existem soluções/ alternativas.
Apresentam assim propostas com uma mudança 
positiva para a sociedade como um todo, para um 
bem maior. Tornam esses problemas em assunto de 
conversa e colocam-nos na agenda política.
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“

“Não é apenas cortar emissões, é uma questão de 

justiça social. Uma luta de tod@s, que deve ser 

feita por tod@s”

B, 19 anos

É como se a 

normalidade fosse 

ɐǿ�˹ɐɮȌل�Ƶ�Ȍ�

ativista é aquela 

pessoa que vem e 

interrompe esse 

˹ɐɮȌ�ȯƊȲƊ�ɨƵȲ�ȺƵ�Ȍ�

caudal pode ir 

noutra direção” 

J, 38 anos

O QUE 
É SER 
ATIVISTA?

As práticas ativistas podem ser diversas: tanto podem 
consistir em petições, protestos e campanhas, como 
também em modos alternativos e informais de 
educação, uma promoção de novos estilos de vida, 
repensar narrativas e fazer investigações de condições 
de opressão.  A receita para um movimento social é 
existir uma liderança, um grupo com uma ideia forte 
partilhada e acesso aos recursos certos. 

Talvez pelo facto de vivermos numa sociedade tão 
individualista nos esqueçamos da nossa força coletiva, 
porém, os movimentos sociais têm um papel extrema-
mente importantes na mudança das sociedades. 
Podemos concluir isso olhando e analisando a História 
do ser humano ao longo dos séculos: se o povo não 
tivesse saído (e não saísse ainda) à rua para lutar pelos 
direitos das mulheres, pelos direitos LGBT, pelos direitos 
indígenas, ou, no nosso país, no dia 25 de Abril de 1974 
pela nossa liberdade, como seriam as sociedades 
contemporâneas?

“Deve-se 

tentar trans-

mitir que o 

ponto nº1 do 

ativismo 

somos nós 

próprios” 

C, 24 anos



INFORMA-TE
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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 
ƫƺȇƺˡƬǣƏȸƏȅ�ƳƏ�ƬƏɖɀƏ�ƳƏɀ�ƏǼɎƺȸƏƯȰƺɀ�
climáticas, bem como
quem sofre os piores impactos e 
quem deve ser envolvido nas 
decisões sobre soluções.

JUSTIÇA CLIMÁTICA
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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-
ǏƵȺɈƊ� ȁȌȺ� ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ� ǶȌƧƊǞȺ� ǐƵȌǐȲƋ˛ƧȌȺة� ƊȺ� ȺɐƊȺ� ǞǿȯǶǞ-
ƧƊƪȪƵȺ�ȁȌȺ�ɨƋȲǞȌȺ�ƵƧȌȺȺǞȺɈƵǿƊȺ�Ƶ�ȁƊ�ȺƊɑƮƵ�Ƶ�ƦƵǿٌƵȺɈƊȲ�
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 
ǞȁǏȌȲǿƊٌɈƵ�Ƶǿ�ǏȌȁɈƵȺ�˛ƮƵƮǞǐȁƊȺ�1خ�ǿɐǞɈȌ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�
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 
ƊǶɈƵȲƊƪȪƵȺ�ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺ�ƶ�ƊȯȲƵȺƵȁɈƊƮƊ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊ�ȺǞǿȯǶƵȺ�Ƶ�ƮǞȲƵɈƊ�Ƶ�ƧǞƵȁɈǞ˛ƧƊǿƵȁɈƵ�ƧȌȲȲƵɈƊخ

1 Jamie Margolin (2020)



ȯȌǶǠɈǞƧƊ� ƮƊȺ� ƊǶɈƵȲƊƪȪƵȺ� ƧǶǞǿƋɈǞƧƊȺخ� �� ȺǞɈƵ� ƮƊ� y�²��
(https://climate.nasa.gov/) tem informação muito 
clara sobre as causas e as consequências das 
alterações climáticas, com dados, imagens de 
ȺƊɈƶǶǞɈƵ�Ƶ�ǏƵȲȲƊǿƵȁɈƊȺ�ǞȁɈƵȲƊɈǞɨƊȺخ��Ⱥ�ƮƊƮȌȺ�ƮƵ�ɨƋȲǞȌȺ�
ƊȲɈǞǐȌȺ� ƧǞƵȁɈǠ˛ƧȌȺ� ȺƣȌ� ƧȌǿȯǞǶƊƮȌȺ� ȯƵȲǞȌƮǞƧƊǿƵȁɈƵ�
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 
ȺǞɈƵȺ�ƮƊ�yƊɈǞȌȁƊǶ�JƵȌǐȲƊȯǘǞƧة�§ɑƦǶǞƧȌ�Ƶ�ƮƊ�JȲƵɨƵ����

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 -  
jƊɈǘƊȲǞȁƵ�RƊɯǘȌƵۋ���ȁƮȲƵɩ�IƊȲǶƵɯس��ȁ�IǞȲƵب�ÀǘƵ
(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.
¨ȒȸɎƏȇɎȒً�ȇȒ�ǔɖȇƳȒً�ɀƨȒ�ɖȅƏ�ƏȅȵǼǣˡƬƏƯƨȒ�Ƴƺ�ƳƺɀǣǕɖƏǼƳƏƳƺɀ�ȵȸƻٮƺɴǣɀɎƺȇɎƺɀِ

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
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Além de te informares, é também muito impor-
tante que faças perguntas, questiones, pesqui-
ses por ti própri@, investigues e fales com os 
ɈƵɐȺ� ȯƊǞȺة� ƊǿǞǐۊȺة� ȯȲȌǏƵȺȺȌȲƵȺ� Ƶ� ɨǞɹǞȁǘۊȺخ� ��
diálogo com outras gerações é muito positivo e, 
por isso, torna-se importante incluir tod@s 
nesta discussão. 

SÊ
CURIOS@!

É muito importante manteres-te conectad@ e encontrar uma rede de contactos com quem possas 
ȯƊȲɈǞǶǘƊȲ�ǞƮƵǞƊȺ�Ƶ�ƮƵƦƊɈƵȲ�ȺȌƦȲƵ�ƵȺɈƵ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ȱɐƵȺɈȪƵȺخ���ȺƵȲ�ǘɐǿƊȁȌ�ƶ�ǏƵǞɈȌ�ȯƊȲƊ�ȺƵ�ȲƵǶƊƧǞȌȁƊȲ�ɐǿ�ƧȌǿ�
o outro – somos um ser social –, e em conjunto faremos uma maior diferença, teremos um maior 
impacto. Se não for realmente um assunto comum entre a tua família e amig@s, podes sempre ser tu 
Ɗ�ǞȁǞƧǞƊȲ�ƵȺɈƊ�ȲƵ˜ƵɮƣȌ�1خ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ǞȁƧƵȁɈǞɨƊȲ�Ȍ�ȯƵȁȺƊǿƵȁɈȌ�ƧȲǠɈǞƧȌ�Ƶ�ƊȺ�ƮǞȺƧɐȺȺȪƵȺ�ȺȌƦȲƵ�ƵȺɈƵ�ɈƵǿƊ�Ƶ�
manter as pessoas informadas e com uma maior consciência acerca do mesmo e também do seu 
(potencial) papel nesta luta. A forma como comunicamos também é muito importante, pois quer-se 
uma comunicação construtiva, que traga @s outr@s para o debate e a ação, e não o oposto.

Não existe o conceito de “saber demasiado”, quanto mais informad@ estiveres, melhor! Ter acesso a 
ƧȌȁǘƵƧǞǿƵȁɈȌ� Ƶ� ǞȁǏȌȲǿƊƪƣȌ� ȺǞǐȁǞ˛ƧƊ� ȯȌƮƵȲخ� !Ȍǿ� ƧȌȁǘƵƧǞǿƵȁɈȌ� Ƶ� ȯȲȌƊɈǞɨǞƮƊƮƵة� ƵȁƧȌȁɈȲƊǿȌٌȁȌȺ�
devidamente capacitados para nos protegermos e defendermos melhor, não só no que diz respeito às 
alterações climáticas, como em tudo o resto.
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O QUE EU 
POSSO FAZER?

Existem realmente várias formas de fazeres a diferença 
e optares por um estilo de vida e de consumo mais 
sustentável, e tanto passa pela forma pessoal, como 
coletiva. Há muita coisa que podes fazer por ti própri@, 
e podes também optar por mobilizar outr@s para 
agirem também. Mantém também em mente que as 
ɈɐƊȺ�ƊƪȪƵȺ�Ǟȁ˜ɐƵȁƧǞƊǿ�ƊȺ�ȯƵȺȺȌƊȺ�Ɯ�ɈɐƊ�ɨȌǶɈƊ�Ƶة�ȯȌȲ�ǞȺȺȌة�

Este tipo de economia é um modelo de consumo e produção que é muito baseado na política dos 
3 R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Também inclui o emprestar e o reparar. Esta permite reduzir a 
quantidade de matéria-prima que se extrai da natureza, bem como a quantidade de outros 
recursos que se utilizam na produção de bens, como a água e a energia. Ao aproveitar-se 
materiais que seriam resíduos, reduzindo a quantidade de lixo, também se reduz a emissão de 
gases com efeito de estufa. Esta economia permite assim reduzir custos e impactos a vários 
níveis. Esta economia gera vários benefícios e cria também uma resiliência a longo-prazo. 

ECONOMIA CIRCULAR

  2 https://climateoutreach.org/lifestyle-change-system-change-two-sides-same-coin/
 3https://climateoutreach.org/reports/unep-communicating-lifestyle-change/

as ações pessoais podem ter mais efeito do que 
pensarás à partida2. Muitas vezes a ação individual, a 
mudança de estilos de vida, é considerada como 
separada da ação política ou mudança do sistema, 
mas estão profundamente interligadas e precisamos 
de ambas, como mostra o capítulo 6 do recente 2020 
Emissions Gap Report da UNEP3 . 

AÇÕES PESSOAIS/ COLETIVAS §ȌƮƵȺ�ȌȯɈƊȲ�ȯȌȲ�ƊȁƮƊȲ�ǿƊǞȺ�ƮƵ�ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƵȺ�ȯɑƦǶǞƧȌȺة�Ɗ�ȯƶ�
ou de bicicleta, ou ainda, partilhar o carro e organizar 
boleias; podes tornar-te vegan, vegetariano ou apenas 
minimizar o consumo de carne no geral e carnes verme-
lhas em particular; tomar o máximo cuidado com o 
desperdício alimentar; optar por comprar roupa em 
segunda mão e doar ou vender as que já não usas, 
promovendo uma economia circular; comprar produtos 
apenas quando são realmente necessários (e prestar 
atenção aos seus rótulos e composição do mesmo; 
ƧȌȁȺɐǿȌ�ǿƊǞȺ�ƧȌȁȺƧǞƵȁɈƵف�Ƶ�ȲƵȯƊȲƊȲة�ȺƵ�ȯȌȺȺǠɨƵǶة�Ȍ�ƮƊȁǞ˛-
cado; reduzir o consumo de água e energia seja pelos 

nossos hábitos seja por escolher dispositivos e 
ƵȱɐǞȯƊǿƵȁɈȌȺ� ǿƊǞȺ� Ƶ˛ƧǞƵȁɈƵȺ� ȁȌ� ȺƵɐ� ɐȺȌس� ȯǶƊȁɈƊȲ�
árvores (o que também pode ser uma ação em 
conjunto); fazer a separação do lixo e encaminhar os 
produtos para reciclagem; escrever um artigo ou um 
livro sobre este tipo de temáticas; se tiveres idade para 
ɨȌɈƊȲة� ɨȌɈƊ� �ى ȌȺ� ȯȌǶǠɈǞƧȌȺ� ȺƣȌ� ɐǿ� ȲƵ˜ƵɮȌ� ƮƊȺ� ȁȌȺȺƊȺ�
crenças enquanto sociedade num todo; participa em 
ƧȌȁȺɐǶɈƊȺ� ȯɑƦǶǞƧƊȺة� ƵɮȯȲƵȺȺƊȁƮȌ� Ɗ� ɈɐƊ� ȌȯǞȁǞƣȌ� Ƶ�
preocupações sobre o assunto em causa; e participa 
em orçamentos participativos (podes propor medidas 
que contribuam para a ação climática).

“ÀȌƮƊȺ�ƊȺ�ȺƵǿƵȁɈƵȺ�ȱɐƵ�ƊȺ�ȯƵȺȺȌƊȺ�ɨƣȌ�ƮƵǞɮƊȁƮȌ�

podem ter um impacto” 

I, 19 anos

AÇÕES PESSOAIS
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Juntar a grupos ativistas; organizar/participar em mani-
festações; fazer/divulgar petições; organizar debates, 
tanto online como presenciais, que podem ser feitos em 
ƵȺƧȌǶƊȺة�ɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮƵȺة�ƵȺȯƊƪȌȺ�ȯɑƦǶǞƧȌȺة�ƧƊǏƶȺتة�Ƶȁ˛ǿة�
consoante aquilo que achares pertinente e exequível; 
criar uma campanha online com uma hashtag associa-
da; contactar a tua junta de freguesia ou câmara 
municipal para implementar determinadas ações; 
organizar teatros, sessões de cinema, exposições, 
podcasts que abordem esta temática – liberta a tua 
criatividade!

Consoante as tuas capacidades, competências, e possi-
bilidades podes decidir as ações que tomas. Nem todas 
as pessoas se sentem confortáveis com o mesmo tipo 
de ação, naturalmente. Existem pessoas menos ou mais 
introvertidas, com menos ou mais à vontade para falar 
Ƶǿ�ȯɑƦǶǞƧȌة�ƵȁɈȲƵ�ȌɐɈȲƊȺ�ȺǞɈɐƊƪȪƵȺخ�(ƵȺƧȌƦȲƵ�ƊȱɐǞǶȌ�ȱɐƵ�

“Nós temos um papel e, se não começarmos nós, 

não podemos apenas dizer para os outros o 

fazerem”

R, 26 anos

ɈƵ� ȺƵȁɈƵȺ� ƦƵǿ� Ɗ� ǏƊɹƵȲة� ǿƊȺ� ɈƊǿƦƶǿ� ȁƣȌ� ˛ȱɐƵȺ�
fechad@ a novas experiências. Às vezes descobrimos 
talentos e aptidões que não sabíamos que tínhamos. 
�� ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ƶ� ǞȲƵȺ� ɈƵȁɈƊȁƮȌ� �ى ƊȯƊȲƵƧƵة� ǏƊɹة� ƵɮȯƵȲǞ-
menta –, individual ou coletivamente, e analisares o 
impacto e a reação que têm as tuas ações para 
ȲƵ˜ƵɈǞȲƵȺ� ȺȌƦȲƵ� Ɗ� ȯȲȍɮǞǿƊ� �ى ƊȱɐǞǶȌ� ȱɐƵ� ȯȌƮƵȺ�
melhorar e alterar.

Tem também em consideração que o facto de fazer 
parte da mudança tem implicações até mesmo a 
nível pessoal. Entre os jovens ativistas tem-se vindo a 
notar, segundo alguns estudos e análises, que a sua 
ƊɐɈȌƵȺɈǞǿƊ� Ƶ� ƧȌȁ˛ƊȁƪƊ� ƊɐǿƵȁɈƊǿة� ǿƵǶǘȌȲƊǿ� Ȍɐ�
ganham novas competências e cria também poten-
cial para outras oportunidades no seu futuro. A ação 
numa área é uma mais-valia para todas as facetas da 
nossa vida.

AÇÕES CONJUNTAS
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. Greve Climática Estudantil – presente em diversas localidades;

. Climáximo – Lisboa; 

. Extinction Rebellion (XR) – Lisboa, Porto, Coimbra, Évora, Guimarães;

. Linha Vermelha – presente em diversas localidades;

. Ocean Alive (com foco mais direto nos oceanos);

. Zero Waste Youth Portugal (com foco mais direto na redução da produção de resíduos).

COMO FAZER
PARTE DE UM 
GRUPO
ATIVISTA?

Para a mudança acontecer, temos de nos manter unid@s 
nesta luta e uma das formas de o fazer é juntares-te a um 
grupo para realizar ações coletivas. Se é a primeira vez 
que te estás a unir a estes grupos, toma atenção aos seus 
discursos e ao que defendem, nomeadamente, os seus 
ǿƊȁǞǏƵȺɈȌȺخ� �ƦȺƵȲɨƊ� Ƶ� ɈȌǿƊ� ƵȺɈƊȺ� ƵɮȯƵȲǞƺȁƧǞƊȺ� ƧȌǿȌ�
aprendizagens. É natural que te sintas emocional, 
ȁƵȲɨȌȺۊ�Ȍɐ�ȺȌƦȲƵƧƊȲȲƵǐƊƮخۊ�ªƵ˜ƵɈƵة�ƵȁƧƊȲƊ�Ƶ�ǐƵȲƵ�ƵȺȺƊȺ�
emoções – preferencialmente, não o deves fazer sozinh@. 

Arranja alguém com quem falar sobre as tuas preocu-
pações. Estas emoções podem surgir quando te deparas 
ƧȌǿ� ƊǶǐȌ� ƮƵ� ǐȲƊȁƮƵ� ǞǿȯȌȲɈƓȁƧǞƊخ� 1� ɐǿ� ƮƵȺƊ˛Ȍ� ƵȁɈȲƊȲ�
ȁƵȺɈƵ� ƧƊǿǞȁǘȌة� Ƶ� ƵɮǞȺɈǞȲƣȌ� ƊǶǐɐǿƊȺ� ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵȺ� Ƶ�
obstáculos consoante a tua personalidade e o teu contex-

to. Sair da tua zona de conforto pode ser um pouco difícil 
inicialmente, mas é um processo imprescindível, tanto 
neste particular, como nas restantes vertentes da tua 
vida. Precisas de alguma coragem para começares a 
lutar naquilo em que acreditas, mas todo o esforço é 
necessário e valerá a pena.

�ɈɐƊǶǿƵȁɈƵة�ȯƊȲƊ�ƊǶƶǿ�ƮƊȺ��ȲǐƊȁǞɹƊƪȪƵȺ�yƣȌ�JȌɨƵȲȁƊ-
ǿƵȁɈƊǞȺ�ƮƵ��ǿƦǞƵȁɈƵـ��yJةف��ȱɐƵ�ɈƊǿƦƶǿ�Ɉƺǿ�ƊɈǞɨǞȺ-
mo nesta área, existem vários grupos de ativistas pelo 
clima espalhados pelas várias partes do país. Cada um 
terá o seu foco e deves tentar entender qual deles será 
aquele em que mais te revês, consoante o seu modo de 
ação. Alguns deles são: 
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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. 
yƣȌ�ɈƵ�ƵȺȱɐƵƪƊȺة�ƊȺ�ɈɐƊȺ�ƊƪȪƵȺ�Ǟȁ˜ɐƵȁƧǞƊǿ�ȱɐƵǿ�
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-
ƮƵ� ǏƊɹƵȲخ� �ɐ� ȺƵǯƊة� Ɗ� ƵȺɈȲƊɈƶǐǞƊ� ȺƵȲƋ� ƮƵǶǞȁƵƊƮƊ� ȯȌȲ� ɨȍȺ�
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.

�� ǐȲɐȯȌ� ɈƵȲƋ� ƮƵ� ȺƵȲ� ƊǶǐȌ� ȯƊƧǞƵȁɈƵ� Ƶ� ƵȺȺƵȁƧǞƊǶǿƵȁɈƵ�
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.

§ȲȌɨƊɨƵǶǿƵȁɈƵ�ȺƵȲƋ�ɈƊǿƦƶǿ�ƦƵȁƶ˛ƧȌ�ȺɐƦǶǞȁǘƊȲ�ȱɐƵ�
este se trata de um movimento apolítico, se assim o 
ƮƵȺƵǯƊȲƵǿ� ǏƊɹƵȲخ� �ɐ� ȺƵǯƊة� ƊȯƵȺƊȲ� ƮƵ� ƧǶƊȲƊǿƵȁɈƵ� ȺƵ�
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 
ƵȺɈƊȲ�̨ ǶǞƊƮȌ�Ȍɐ�ɈƵȲ�ƊǶǐɐǿ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ǶǞǐƊƪƣȌ�Ɗ�ɐǿ�ȯƊȲɈǞƮȌ�
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 
ȲƵ˜ƵɈǞȲ�ƵȁɈȲƵ�ɨȍȺخ

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 
ƦƵǿٌɨǞȁƮƊȺة�ȯȌƮƵȁƮȌ�ɨǞȲ�Ɗ�ȺƵȲ�ƦƊȺɈƊȁɈƵ�ɑɈƵǞȺخ�

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 
ƊȺ�ɨȌɹƵȺ�ƧȌȁɈƊǿخ��Ⱥ�ǯȌɨƵȁȺ�ȺƣȌ�ȱɐƵǿ�ɨƊǞ�ȺȌǏȲƵȲ�ƮǞȲƵɈƊٌ

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 
ƊȌ� ǶȌȁǐȌ� ƮȌ� ɈƵǿȯȌخ� yƣȌ� ƵɮǞȺɈƵ� ɐǿƊ� ǞƮƊƮƵ� ˛ɮƊ� Ȍɐ�
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 
ƵȺȯƵƧǞ˛ƧǞƮƊƮƵȺة�Ƶ�ǿƵȺǿȌ�ȱɐƵ�Ȍ�ǿɐȁƮȌ�ǿɐǞɈƊȺ�ɨƵɹƵȺ�
nos indique o contrário, essas características não nos 
ƮƵ˛ȁƵǿ�ƵȁȱɐƊȁɈȌ�ȯƵȺȺȌƊȺة�ȁƵǿ�ƮƵǿȌȁȺɈȲƊǿ�Ƶǿ�ȺǞ�
mesmas as nossas capacidades. 

VOSSO GRUPO

“²ȌǿȌȺ�ȯƵȺȺȌƊȺ�ƧȌǿ�˸ȺǐƊȺ�Ɗ�ǶɐɈƊȲ�ƧȌȁɈȲƊ�ȯƵȺȺȌƊȺ�

ƧȌǿ�ƊȲǿƊȺ�ȺɐȯƵȲ�ȱɐƊǶǞ˸ƧƊƮƊȺى�§ȲƵƧǞȺƊǿȌȺ�ƮƵ�

arranjar acrobatas, pensadores, palhaços… temos 

ƮƵ�ǏƊɹƵȲ�ɐǿ�ƵɮƶȲƧǞɈȌ�ȺƵǿ�ƊȲǿƊȺ�ƮƵ�ȯƵȺȺȌƊȺ�ȱɐƵ�

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 
ƮȌ� ƧȌǶƵɈǞɨȌ� ƊȌ� ˛ǿ� ƮƵ� ɐǿ� ƮƵɈƵȲǿǞȁƊƮȌ� ȯƵȲǠȌƮȌ� ƮƵ�
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 
ǿȌɈǞɨƊƪƣȌ� ǞȁǞƧǞƊǶخ� IƊɹƵȲ� Ɗ� ȯƵȺȺȌƊ� ȺƵȁɈǞȲ� ȱɐƵ� ƶ� ɑɈǞǶ� ȁȌ�
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 
ƮƵ�ƊɈǞɨǞƮƊƮƵȺ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮȌ�ȁɑƧǶƵȌ�ƮƊƮȌ�ȱɐƵ�ƧƊƮƊ�ɐǿ�ɈƵǿ�
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?
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Ao conversar sobre as questões das alterações climáti-
cas deve-se não só falar dos seus perigos e consequên-
cias como também das suas soluções e/ou alternativas. 
As pessoas geralmente lidam melhor e têm mais 
facilidade no engajamento se lhes forem apresentadas 
algumas possibilidades e alguma esperança, em vez do 
método do medo e do pânico que lhes é incutido a 
partir das consequências desta realidade. Portanto, 
apesar da sua importância para entender a seriedade e 
gravidade deste assunto, tenta não focar o discurso nos 
pontos negativos desta questão, mas sim nas soluções e 
na ação.

É também importante ter em conta que não se deve 
desde logo sobrecarregar uma pessoa com demasiada 
informação de uma vez só. A pessoa deve ter direito ao 
seu espaço e tempo para absorver toda a informação e 
para tomar as suas próprias decisões. Este é um assunto 
muito complexo, de grande dimensão e com muitos 
fatores envolventes, por isso, é importante ter algum 
ɈƵǿȯȌ�ƮƵ�ȲƵ˜ƵɮƣȌ�Ƶ�ȁƣȌ�ȯȲƵȺȺǞȌȁƊȲخ

É importante utilizar uma linguagem simples: se uma 
pessoa não entende o que está a ser colocado em 
causa, não se vai importar e, consequentemente, não 
irá agir sobre o problema.

Fazer uma pessoa sentir-se direta e pessoalmente culpa-
da e/ou envergonhada pelas suas ações e/ou desconheci-
ǿƵȁɈȌ� ƮǞ˛ƧɐǶɈƊ� ǞǿƵȁȺȌ� Ȍ� ȺƵɐ� ƵȁɨȌǶɨǞǿƵȁɈȌ� �خ §ȲǞǿƵǞȲȌة�
tentemos entender o seu ponto de vista, saber o que a 
pessoa sente antes de fazer qualquer tipo de julgamento. 
A pessoa deve sentir-se ouvida e compreendida, e no 
decorrer do diálogo deve-se procurar algum tipo de 
ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǐƵǿ� Ƶ� ȲƵɈǞȲƊȲ� ƊǶǐȌ� ƮƵ� ɑɈǞǶ� ƮƊ� ƧȌȁɨƵȲȺƊخ�
Compreende aquilo que a move e aquilo que lhe interes-
sa a nível pessoal. Faz-lhe perguntas. Desta forma, achan-
do algum ponto de convergência, talvez seja possível que 
a conversa conduza a algum tipo de mudança, ainda que 
pequena. Não vale a pena iniciar um diálogo ou uma 
discussão com o intuito de “ganhar”. Pode também 
dar-se o caso de não haver a possibilidade de ter uma 
conversa realmente construtiva e, se assim for, considera 
a eventualidade de não a continuar.

Não optar pelo método “não faças X”, “não compres Y”. 
Em vez de recorrer constantemente à negativa, oferece 
opções e alternativas. “Estás a pensar fazer X? Experi-
menta antes o Z” ou “Comigo resultou muito bem optar 
por W em vez de Y”. Desta forma mostra-se que não é 
necessário ser “fundamentalista” e passar do oito para o 
oitenta para se iniciar o processo de mudança.

É positivo contares a tua história, partilhares a tua 
ȯȲȍȯȲǞƊ� ƵɮȯƵȲǞƺȁƧǞƊخ� IƊǶƊȲ� ƮƊȺ� ɈɐƊȺ� ƮǞ˛ƧɐǶƮƊƮƵȺ� Ƶ� ƮƊȺ�
tuas conquistas. Até mesmo a partir das falhas é possível 
retirar lições e aprendizagens, e é importante ter noção 
que nem sempre corre tudo bem e dentro do previsto. 
Através deste diálogo pode-se encontrar semelhanças e 
diferenças e tirar proveito disso. É natural e pode ser 

positivo se estiveres dispost@ a aprender e crescer com 
isso. Torna-se também numa forma de te conectares 
com as outras pessoas, sendo mais relacionável.

Se quiseres saber mais sobre como comunicar de forma 
Ƶ˛ƧƊɹ�ȺȌƦȲƵ��ǶɈƵȲƊƪȪƵȺ�!ǶǞǿƋɈǞƧƊȺ�ȲƵƧȌǿƵȁƮƊǿȌȺٌɈƵ�Ɗ�
ǶƵǞɈɐȲƊ�ƮƵȺɈƵ�ǐɐǞƊ�ƮƵȺƵȁɨȌǶɨǞƮȌ�ȯƵǶƊ�!ǶǞǿƊɈƵ��ɐɈȲƵƊƧǘب�
Talking Climate Handbook - How To Have a Climate 
Change Conversation (2019). Disponível aqui: 
https://climateoutreach.org/reports/how-to-have-a-
climate-change-conversation-talking-climate/

Se também estiveres interessad@ em desenvolver 
melhor a temática mais geral de como conversar com as 
pessoas de uma forma não violenta e mais compreen-
siva em relação à visão do outro, achamos que este livro 
te pode ajudar: "Nonviolent Communication” de 
Marshall Rosenberg. Nele encontrarás várias dicas de 
como manter as discussões saudáveis e produtivas.

QUAL A MELHOR 
FORMA DE

COMUNICAR? 

“yƣȌ�ƊƮǞƊȁɈƊ�ǯɐǶǐƊȲ�ȌȺ�ȲǞɈǿȌȺ�ƮƊȺ�ȯƵȺȺȌƊȺى�

Todos os passos são importantes. Há 

ȯƊȺȺȌȺ�ǿƊǞȺ�ǶƊȲǐȌȺ�ȱɐƵ�ȌɐɈȲȌȺَ�Ȍ�ȱɐƵ�

interessa é andar na direção certa”

A, 27 anos
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ARTIVISMO
Como já mencionado, nem todas as pessoas têm as mesmas apetências. Se tu estás mais ligad@ à 
Arte, então podes tornar o mundo do ativismo climático mais rico nesse sentido. Existem imensas 
formas de fazer a mensagem chegar, e a Arte pode ser um óptimo veículo.

��ƊȲɈǞɨǞȺǿȌ�ƶ�Ɗ�ɐȁǞƣȌ�ƵȁɈȲƵ�Ɗ��ȲɈƵ�Ƶ�Ȍ�ƊɈǞɨǞȺǿȌ�²خƵȁƮȌ�Ɗ��ȲɈƵ�ɐǿ�ƧȌȁƧƵǞɈȌ�ȱɐƵ�ƊƦȲƊȁǐƵ�ǞǿƵȁȺƊȺ�ƋȲƵƊȺة�
ƵɮǞȺɈƵǿ�ƊȺȺǞǿ�ƮǞɨƵȲȺȌȺ�ǿȌƮȌȺ�ȯƵǶȌȺ�ȱɐƊǞȺ�ɈƵ�ȯȌƮƵȺ�ƵɮȯȲƵȺȺƊȲب�ȯǞȁɈɐȲƊة�ƵȺƧɐǶɈɐȲƊة�ȯȌƵȺǞƊة�ǿɑȺǞƧƊة�ɈƵƊɈȲȌة�
ǏȌɈȌǐȲƊ˛Ɗة�˛ǶǿƵȺش�ƮȌƧɐǿƵȁɈƋȲǞȌȺة�ƮƊȁƪƊة�ƵȁɈȲƵ�ǿɐǞɈȌȺ�ȌɐɈȲȌȺخ
Eis alguns exemplos de artistas conhecidos que atuam nesta área, em quem te podes inspirar: Bordalo 
II, Trash Traveller, Forest Dump, Catarina Glam.

�ǶǐɐǿƊȺ�ƊƪȪƵȺ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊȺب�!ǞȁƵƧǶǞǿƊة�§ǶƊȺɈǞƧɐȺ�wƊȲǞɈǞǿɐȺ�0ةƧȌٌßǞȺǞȌȁƋȲǞȌȺـ�w��Àخف
No caso de não conheceres, sugerimos que pesquises cada um destes artistas e ações para que retires 
ideias e produzas o teu próprio projeto.

“���ȲɈƵ�Ƶ�Ɗ�!ɐǶɈɐȲƊ�ƵȺɈƣȌ�ȁƊ�ɨƊȁǐɐƊȲƮƊ�ƮƊ�

revolução desde sempre”

M, 24 anos
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DESOBEDIÊNCIA
CIVIL… SIM OU NÃO?

O que é Desobediência Civil?
A desobediência civil é um ato de resistência quando o 
ǐȌɨƵȲȁȌ� ȺƵ� ǿȌȺɈȲƊ� ǞȁƵ˛ƧǞƵȁɈƵ� ȯƵȲƊȁɈƵ� ƮƵɈƵȲǿǞȁƊƮȌ�
assunto. É uma demonstração de descontentamento 
perante uma lei ou um conjunto de leis, ou do próprio 
ȺǞȺɈƵǿƊ�ƧȌǿȌ�ɐǿ�ɈȌƮȌخ���ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ȺƵȲƋ�ɈȲƊɹƵȲ�Ɗ�ƮƵƦƊɈƵ�
uma mudança nos mesmos. Existem variados tipos de 
ação que podem ser conduzidas neste âmbito: um ato 
performativo, um bloqueio de uma estrada, entre 
muitas outras coisas. No fundo trata-se de ações não 
ȯƵȲǿǞɈǞƮƊȺ� Ƶǿ� ƵȺȯƊƪȌȺ� ȯɑƦǶǞƧȌȺ� Ȍɐة� ƵɨƵȁɈɐƊǶǿƵȁɈƵة�
privados.

Se realmente estiveres a pensar proceder a tal ação, 
deves ter em conta e estar muito bem informad@ das 
possíveis consequências. Não deverá ser efetuada 
nenhuma ação de desobediência civil sem ter uma 
formação e uma simulação da ação para que estejas 
totalmente preparad@ para toda e qualquer situação. 
ÀƵȲƋȺ� ɈƊǿƦƶǿ�ƮƵ� ɈǞȲƊȲ� ɈƵǿȯȌ�ȯƊȲƊ� ȲƵ˜ƵɈǞȲ� ȺȌƦȲƵ� ɈȌƮƊȺ�
estas questões que aqui serão abordadas.

Após as conversas com @s ativistas e algumas pesquisas 
efetuadas, apresentamos de seguida os dois lados desta 
complexa questão, que tentamos abordar do modo mais 
neutro possível após a análise concluída.

A própria lei permite a persistência deste nocente 
sistema em que nos inserimos criando as condições 
ameaçadoras em que nos encontramos atualmente. 
Por isso, em determinadas circunstâncias devemos 
pensar se é correto obedecer sem sentido crítico às 
regras de um sistema que está a causar graves 
problemas ambientais e situações de injustiça social.

mƵǞښ��ǿȌȲƊǶǞƮƊƮƵخ�yƵǿ�ȺƵǿȯȲƵ�ȌƦƵƮƵƧƵȲ�Ɯ�ǶƵǞ�ƵȱɐǞɨƊǶƵ�Ɗ�
fazer o bem ou o certo. As leis são feitas por pessoas que, 
frequentemente, têm interesses associados. Portanto, 
se o valor máximo for a ética, esta pode eventualmente 
ǯɐȺɈǞ˛ƧƊȲ�ƵȺɈƵ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ƊƪȪƵȺخ

Há largas décadas que existe uma tentativa de alarme e 
consciencialização para estas temáticas e, até ao dia de 
hoje, pouco tem sido feito para proceder à mudança 
estrutural e sistémica realmente necessária para dar 
volta à crise climática. Existe então a teoria do escalamen-
ɈȌ�ƮƵ�ƧȌȁ˜ǞɈȌ�ȯƵǶƊ�ȱɐƊǶ�ǿɐǞɈȌȺ�ƊɈǞɨǞȺɈƊȺ�ȺƵ�ȲƵǐƵǿب�ȱɐƊȁƮȌ�
as ações não têm o efeito desejado, escala-se o nível da 
ǿƵȺǿƊ�0خɮƵǿȯǶǞ˛ƧƊȁƮȌب�ǏƊɹƵȲ�ƊƪȪƵȺ�ǞȁƮǞɨǞƮɐƊǞȺڱ��ƊƪȪƵȺ�
ȁȌ�ƧȌȁƮȌǿǠȁǞȌش�ȯȲƶƮǞȌڱ��ƊƪȪƵȺ�ȁƊ�ǏȲƵǐɐƵȺǞƊش�ǿɐȁǞƧǠȯǞȌڱ��
ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƪȪƵȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺڱ��ƮƵȺȌƦƵƮǞƺȁƧia civil. 

A disrupção causada pela desobediência civil é algo visto 
como necessário por muit@s no momento histórico em 
que nos encontramos. Temos pouco tempo para agir e 
colocar em prática as alterações necessárias para evitar 
consequências mais extremas e o sofrimento de muitas 
pessoas, principalmente em situações de maior vulnera-
bilidade, assim como das várias espécies que coabitam 
no nosso planeta, que é a nossa casa. Estes tipos de 
ações causam incómodo e chamam mais à atenção 
para o enorme problema que ultrapassamos, tendo uma 
mensagem política muito poderosa.

�ǶǘƵǿȌȺ�ȯƊȲƊ� Ɗ� ǘǞȺɈȍȲǞƊخ� IȌǞ� ƊɈȲƊɨƶȺ� ƮƊ�ƮƵȺȌƦƵƮǞƺȁƧǞƊ�
ƧǞɨǞǶ� ȯƊƧǠ˛ƧƊة� ȁƣȌ� ɨǞȌǶƵȁɈƊة� ȱɐƵ� ǐȲƊȁƮƵȺ� ȯƵȲȺȌȁƊǐƵȁȺة�
tais como Gandhi e Rosa Parks, conseguiram grandes 
transformações positivas na sociedade. Também eles, 
ƵȁɈȲƵ� ȌɐɈȲȌȺة� ƮƵȺƊ˛ƊȲƊǿ� ƊȺ� ǶƵǞȺ� ƮƊ� ȺɐƊ� ƶȯȌƧƊة� ƧȌȁȺǞٌ
deradas injustas e que colocavam em causa o bem-estar 
e a vida de comunidades inteiras. Estes são exemplos 
em que questionar o sistema fez todo o sentido e teve 
efetivamente resultados positivos num curto/ médio 
prazo.

“Um direito e um dever do 

cidadão é também questioná-los. 

Criticar, questionar, desobedecer, 

se necessário” 

T, 29 anos

“Aquilo que outrora podia ser 

ȁƵǐȌƧǞƊƮȌ�Ƶ�ƧȌȁɨƵȲȺƊƮȌل�ƧǘƵǐƊ�Ɗ�

um momento em que se acabou 

Ɗ�ȁƵǐȌƧǞƊƪƣȌٳ�

J, 38 anos

SIM
PONTOS FAVORÁVEIS



É mesmo fundamental colocares todos os fatores na balança e pensar muito bem na mensagem que 
queres passar e, mais que isso, como ela será recebida por outros. Conversa com amig@s, colegas e 
também, preferencialmente, com alguém que tenha conhecimentos de Direito. Será sempre uma mais 
valia teres um@ advogad@ do teu/ vosso lado no caso de algo correr mal, que é sempre uma possibili-
dade. É necessário ter muita precaução, planear muito bem toda a ação e ter consciência das possíveis 
consequências. Mantém-te protegid@. 

Deixamos aqui dois links de ações de desobediência civil efetuadas pela Climáximo que te podem 
ajudar a perceber melhor os procedimentos. Podes sempre contactá-los para obteres mais informação.
https://www.climaximo.pt/2020/08/14/anti-corpos/
https://www.climaximo.pt/2019/08/01/wrap-up-camp-in-gas/ 

Um outro link com informação para te guiares no caso de procederes a uma ação de bloqueio: 
https://www.themovementhub.org/pt/resources/blockades/ 
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Não se devem passar determinados limites, nomeada-
mente ações violentas. Irá, certamente, ter consequên-
cias em terceiros que, possivelmente, nada têm a ver 
com aquilo que está errado. Deste modo não terão, 
muito provavelmente, o efeito pretendido, mas antes o 
efeito oposto. Toda a ação, e até mesmo a própria causa, 
˛ƧƊȲƋ� ȁƵǐƊɈǞɨƊǿƵȁɈƵ� ƧȌȁȌɈƊƮƊخ� �ȺȺȌƧǞƊȲٌȺƵٌƋ� Ȍ� ȲȍɈɐǶȌ�
ƮƵ� ٗƵɮɈȲƵǿǞȺɈƊȺ٘� Ƶ� ٗǏƊȁƋɈǞƧȌȺ٘� ȱɐƵ� ƮǞ˛ƧǞǶǿƵȁɈƵ�
despegará, e torna muito mais complicada a missão de 
ɈȲƊȁȺǿǞɈǞȲ� Ɗ� ǿƵȁȺƊǐƵǿخ� ²ƵȲƋ� ǿɐǞɈȌ� ǿƊǞȺ� ƦƵȁƶ˛ƧȌ�
proceder a ações visíveis, mas simbólicas.

Ainda ligado ao ponto anterior, dado que existem vários 
tipos de violência, deve ser tida muita atenção aos 
possíveis prejuízos materiais causados ao longo da ação. 
Pensa quem realmente queres atingir e de que forma.

Colocar em causa as leis vigentes inicia um precedente 
potencialmente perigoso. Devemos sempre desobede-
cer à(s) lei(s) quando esta(s) não nos agrada(m)? Será 
que uma minoria ou uma parte da população deve 

subjugar aquilo que entende ser correto em toda a 
ȲƵȺɈƊȁɈƵ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵد���ƧȌȁƧƵǞɈȌ�ƮƵ�ٗƧƵȲɈȌ٘�Ƶ�ٗƵȲȲƊƮȌ٘�
é sempre subjetivo, e este mesmo argumento pode ser 
utilizado para causas injustas ou desmerecidas, conso-
ante a perspetiva de cada um.

Diretamente associado ao ponto anterior: existem 
ȯƵȺȺȌƊȺ� ȱɐƵ� ƊɈɐƊǿ� ȲƵƊǶǿƵȁɈƵ� ƮƵ� ɐǿ�ǿȌƮȌ� ȯƊƧǠ˛ƧȌة�
mas, a partir do momento em que é aceitável questio- 
ȁƊȲ�ȱɐƊǶȱɐƵȲ�ǶƵǞة�ȯȌƮƵ�ƮƊȲ�ƊɹȌ�Ɗ�ǞȁɈƵȲȯȲƵɈƊƪȪƵȺ�ƮɑƦǞƊȺ�
não só de quando, mas de como o fazer. Corre-se assim 
o risco de as pessoas se tornarem mais extremadas, 
tomando ações mais severas.

Como apontou Isaac Newton, para toda a ação existe 
uma reação igual ou oposta. Ao te envolveres neste tipo 
de ação, tens de ter consciência de que estás a fazer 
algo ilegal. Existem repercussões nestas situações e, no 
caso mais extremo, podes acabar na prisão ou pode 
também acontecer a polícia utilizar força.

NÃO
PONTOS DESVANTAJOSOS



10
34 35

DIFICULDADES 
E PROPOSTAS
DE SOLUÇÕES OU
ALTERNATIVAS

O ativismo engajado pode ser muito cansativo e 
desgastante; fácil chegar a um burnoutڱ��ƵȁƧȌȁɈȲƊȲ�
um equilíbrio e cuidar de nós próprios é importante. 
Reservar tempo para fazer coisas que nos dão gosto, nos 
descansam e tranquilizam. Meditar pode ser um 
método muito positivo neste sentido. Podes até neces-
sitar de uma pausa e não tens de te sentir mal por isso. 
�˛ȁƊǶة�ȺȌǿȌȺ�ɈȌƮۊȺ�ǘɐǿƊȁۊȺخ

Saber como comunicarڱ��ǏƊɹƵȲ�ɐǿƊ�ƊȁƋǶǞȺƵ�ƮȌ�ȱɐƵ�ȺƵ�
passa à nossa volta, saber o que interessa ao outro. Falar 
de questões locais e próximas para envolver as pessoas. 
Estar disponível para ouvir o outro. Manter as discussões 
saudáveis e saber também quando parar, não insistir.

Manter a saúde mental. Sentimentos de ansiedade 
e/ou frustração. Lidar com crítica ڱ�ɈȲƊȁȺǏȌȲǿƊȲ�ƵȺȺƊȺ�
emoções negativas em luta, em ação. Falar com outras 
pessoas que passem por isso também, com familiares, 
amig@s, professor@s. Encontrar um espaço de confor-
to, uma rede de apoio emocional e eventualmente falar 
ƧȌǿ� ƊǶǐɐǿ� ȯȲȌ˛ȺȺǞȌȁƊǶ� ƮƵ� ȺƊɑƮƵ� ǿƵȁɈƊǶخ� !ȌǿȌ� ǯƋ�
mencionado, é perfeitamente natural sentires estas 
emoções, e não deves ter receio ou sentires-te inibid@ 
para pedir ajuda ou apoio. Mais uma vez, não te sintas 
mal se sentires que precisas de te afastar durante um 
período de tempo.

Desmotivação� �ڱ ǶƵǿƦȲƊٌɈƵ� ȱɐƵ� ƊǞȁƮƊ� ƵɮǞȺɈƵǿ�ǿɐǞɈƊȺ�
lutas a serem travadas e muito trabalho por fazer. 
Estamos longe do objetivo e há imensos tipos de ação a 
que podemos recorrer.

Chegar aos mais velhos e a pessoas que não estejam 
tão sensibilizadas para o assuntoڱ��ǞȁɨƵȺɈǞȲ�Ƶǿ�ȲƵȯȌȲɈƊ-
gens e séries televisivas em canais genéricos. Fazer 
sessões de cinema em casa e na tua área de residência. 
�ȲǐƊȁǞɹƊȲ�ƮƵƦƊɈƵȺ�ȯɑƦǶǞƧȌȺخ��ȯȲƵȺƵȁɈƊȲ�ƵȺɈɐƮȌȺ�ƧǞƵȁɈǠ˛-
cos de diversas fontes. Apresentar também exemplos 
ȯȲȍɮǞǿȌȺ�ƮƊȺ�ȯƵȺȺȌƊȺ�Ȍɐ�ȁȌȺȺȌȺ�ȱɐƵ�ȺƵǯƊǿ�ɐǿ�ȲƵ˜ƵɮȌ�
das mudanças climáticas no nosso território. 

Normalização do caos/ crise e conformismoڱ��ƊǶƵȲɈƊȲ�
para os perigos que irão bater às suas portas, tornar este 
tema mais pessoal falando das suas próprias condições 
ƮƵ� ɨǞƮƊ� Ƶ� ƮۊȺ� ȺƵɐȺشȺɐƊȺ� ƵɨƵȁɈɐƊǞȺ� ˛ǶǘۊȺة� ȺȌƦȲǞȁǘۊȺة�
net@s, e por aí em diante, que serão comprometidas. Por 
vezes, só adaptando o discurso ao mundo de cada um é 
que se faz entender a gravidade de uma questão.

�ɈǞɨǞȺǿȌ� ȌȁǶǞȁƵش� ƮƵ� ȺȌǏƋ� ƮǞ˛ƧɐǶɈƊ� Ɗ�ǿȌƦǞǶǞɹƊƪƣȌ� ƮƵ�
pessoas� �ڱ Ƶǿ� ɈƵǿȯȌȺ� ƮƵ� ȯƊȁƮƵǿǞƊة� ȯȌƮƵٌȺƵ� ȺƵǿȯȲƵ�
apostar em alternativas criativas, nomeadamente o que 
diz respeito ao artivismo. Fora de tempos de pandemia, 
pode-se optar por organizar ações diferentes, mais 
interativas (ex: quizzes, concursos).

Após as várias conversas com @s ativistas entrevistad@s, foram-nos apresentadas algumas adver-
sidades neste processo do ativismo. Este capítulo pretende expô-las e apresentar sugestões de 
como contornar esses mesmos obstáculos. Algumas destas questões já terão sido abordadas ao 
ǶȌȁǐȌ� ƮȌ� JɐǞƊة� ǿƊȺ� ƊȱɐǞ� ȯȲƵɈƵȁƮƵǿȌȺ� ƮƵȺƵȁɨȌǶɨƺٌǶƊȺ� ƮƵ� ǏȌȲǿƊ� ǿƊǞȺ� ƮƵɈƊǶǘƊƮƊ� Ƶ� ƵȺȯƵƧǠ˛ƧƊخ�
Existirão, certamente, outros meios a que recorrer, porém, estas são as nossas propostas.
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“Ter uma comunidade, sentires que tens pessoas 

ƧȌȁɈǞǐȌ�ȁƵȺȺƵ�ȯȲȌȯȍȺǞɈȌ�ƶ�ǿɐǞɈȌ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵٳ�

T, 21 anos

“Uma das soluções para a ansiedade é a 

ȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌ�ƧȌǶƵɈǞɨƊ�٤�ȲȌǿȯƵ�ɐǿ�ȯȌɐƧȌ�Ɗ�

sensação de desalento” 

A, 21 anos

“Isto não é um sprint, é uma corrida de estafetas” 

M, 24 anos

“Os políticos têm de ser pressionados. Eles vão 

atrás do povo” 

C, 24 anos

Falta de apoio/ desvalorização do assunto por parte 
dos políticos� �ڱ ƧȌȁɈǞȁɐƊȲ� Ȍ� ɈȲƊƦƊǶǘȌ� ƮƵ� ȯȲƵȺȺǞȌȁƊȲخ�
�ƧɐȯƊȲ�ƊȺ�ȲɐƊȺ�Ƶ�Ȍ�ƵȺȯƊƪȌ�ȯɑƦǶǞƧȌ�ƊɈȲƊɨƶȺ�ƮƵ�ǿƊȁǞǏƵȺ-
tações e petições, por exemplo, mostrando as vontades 
de muitos. Sensibilizar os políticos para estes 
problemas sérios. As pessoas no poder têm, necessaria-
mente, de seguir as vontades da população. É uma 
questão de nos fazermos ouvir.

Chegar aos tomadores de decisão por existirem 
muitos interesses por detrásڱ��ƮƵȺƧȌƦȲǞȲ�Ƶ�ƮƵȺǿƊȺ-
carar esses interesses e mostrar à população, local ou 
geral, de que modo esses interesses comprometem o 
bem-estar comum. Isso irá gerar indignação, que 
poderá reverter para ação.

Criação de consciência coletiva� �ڱ ƊȺ� ƊǶɈƵȲƊƪȪƵȺ�
climáticas são um problema de todos, não dos ativistas 
ambientais. É a nossa casa que está a ser comprometi-
ƮƊخ���ƊȲ�ȱɐƵ�ȲƵȺȯǞȲƊǿȌȺة�Ɗ�ƋǐɐƊ�ȱɐƵ�ƦƵƦƵǿȌȺة�Ȍ�ƧƊǶȌȲ�
do Sol que sentimos. A espécie humana, para além de 

ɈȌƮƊȺ�ƊȺ�ȌɐɈȲƊȺة�ƵȺɈƋ�ȯȲƵȺɈƵȺ�Ɗ�˛ƧƊȲ�ȺƵǿ�ƊȱɐǞǶȌ�ȱɐƵ�ǿƊǞȺ�
dá por garantido. Portanto, é uma questão de tentar 
apelar ao lado mais humano e empático de cada um, 
mostrando os impactos que já estão a ser constatados 
atualmente.

Pré-disponibilidade das pessoas a fazer mudançasڱ��
incentivar a pequenas mudanças em primeiro lugar e 
celebrá-las a cada passo dado. Comunicar o impacto que 
ƊȺ� ȺɐƊȺ� ȯƵȱɐƵȁƊȺ� ƊƪȪƵȺ� ȯȌƮƵǿ� ǏƊɹƵȲ� ƊȌ� ˛ǿ� ƮƵ� ɐǿƊ�
semana, um mês, um ano. Feedback positivo dá 
motivação para que se continue.

Ideia de que por ser jovem, não sabe o que anda a 
fazer ڱ� ȲƵƧȌȁǘƵƧƵ� ȱɐƵ� ƊǞȁƮƊ� ɈƵȲƋȺ� ǿɐǞɈȌ� Ɗ� ƊȯȲƵȁƮƵȲخ�
�˛ȁƊǶة�Ȍ�ǿɐȁƮȌ�ƵȺɈƋ�Ƶǿ�ƧȌȁȺɈƊȁɈƵ�ǿɐƮƊȁƪƊخ�yȌ�ƵȁɈƊȁ-
to, as gerações mais novas são as que têm mais fácil 
acesso a informação e as mais formadas em relação às 
anteriores. Faz por te manteres atualizad@, mas não 
deixes que esse discurso te deite abaixo. Tod@s foram 
jovens um dia.



11.1
COMO ORGANIZAR
UMA MANIFESTAÇÃO?
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FERRAMENTAS
DE ATIVISTA

11

1. Deve-se fazer um levantamento do problema e respe-
tivas causas e saber claramente o objetivo da manifes-
ɈƊƪƣȌخ���ȱɐƵة�ƧȌȁƧȲƵɈƊǿƵȁɈƵة�ɨȌȺ�ǶƵɨƊ�ƜȺ�ȲɐƊȺخ

2. Juntar um grupo que se responsabiliza pela organi-
zação da manifestação. Este grupo pode ser de aproxi-
madamente quatro/ cinco pessoas, desde que todas elas 
ȺƵǯƊǿ� ƊɈǞɨƊȺة� ƵǿƦȌȲƊ� ƵȺɈƵ� ȁɑǿƵȲȌ� ȯȌȺȺƊ� ƮƵȯƵȁƮƵȲ�
consoante aquilo que estejam dispost@s a organizar e o 
tempo que têm disponível para essa mesma organi-
ɹƊƪƣȌخ���ȁɑǿƵȲȌ�ȺɐǐƵȲǞƮȌ�ȺƵȲƋ�ƊȯƵȁƊȺ�Ȍ�ǞƮƵƊǶ�ǿƶƮǞȌة�Ȍ�
importante será esse grupo existir e trabalhar nesse 
sentido, em conjunto.

3. Tratar das reivindicações para que seja evidente para 
todas as partes aquilo a que se estão a opôr e quais são as 
vossas soluções/ alternativas. Portanto, devem ter um 
manifesto em que a respetiva mensagem política é clara.

4. Escolher o local da manifestação (deve ser bem visível 
e pode até ser simbólico consoante aquilo que defen-
dem) e as horas em que se vai realizar (tentar fazer uma 
análise de quando será mais conveniente; quando as 
ruas estiverem mais movimentadas, para chamar mais a 
atenção da população para o problema). 

5. (Ƶ˛ȁǞȲ�Ȍ�ǿȌǶƮƵ�ƮƊ�ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƪƣȌخ�(ƵƧǞƮǞȲ�Ȍ�ȯƵȲƧɐȲȺȌ�Ɗ�
ser efetuado, se for o caso de uma marcha.

6. Avisar a Câmara Municipal, por escrito, com pelo 
ǿƵȁȌȺ�ׄǘ�ƮƵ�ƊȁɈƵƧƵƮƺȁƧǞƊׂـ��ƮǞƊȺ�ɑɈƵǞȺةف�ǿƊȺ�ȺƵȲƋ�ǿƊǞȺ�
seguro comunicar o quanto antes. Pode acontecer que 
seja uma resposta demorada ou ter de existir algum tipo 
de negociação. Nesta fase terão de ser providenciados 
três nomes de pessoas maiores de idade. Posterior-
mente, será então um dever das autoridades prote-
gerem @s manifestantes.

7. Contactar outros coletivos e organizações/ associa-
ções para subscreverem o manifesto e apoiarem a mani-
festação de modo que haja uma articulação de várias 
partes. Este tipo de parcerias é sempre positivo e dá mais 
força à vossa ação.

8. Fazer um cartaz a anunciar a manifestação com as 
informações relevantes (local, hora, slogans indicando 
o motivo) e colocá-lo e distribuí-lo em vários locais, 
inclusivamente, de preferência, nas redes sociais.

9. Enviar um comunicado à imprensa para informar e 
reportar a manifestação.

10. Tratar da logística e garantir recursos: deve-se 
arranjar microfone(s) e megafone(s) para a(s) 
pessoa(s) que vão estar a gritar as palavras de ordem 
ao grupo, coluna(s) de som, fazer uma faixa, tratar da 
ȯƊȲɈƵ� ƮƊ� ƊȁǞǿƊƪƣȌ� �ةǿɑȺǞƧƊـ ɈƊǿƦȌȲƵȺت� ٌ� ȌȯƧǞȌȁƊǶةف�
fotógraf@s. Deve ser feito também previamente um 
reconhecimento do espaço para que tudo isto corra 
ƮƵ� ƊƧȌȲƮȌ� ƧȌǿ� Ȍ� ƵȺȯƵȲƊƮȌخ� !ƵȲɈǞ˛ƧƊȲ� ȱɐƵ� ɈȌƮƊȺ� ƊȺ�
colunas de manifestantes conseguem ouvir os discur-
sos, palavras de ordem, e por aí em diante.

11.��ȲǐƊȁǞɹƊȲ�ɐǿ�ƮǞƊـ�Ȍɐ�ǿƊǞȺف�ȯƊȲƊ�ǏƊɹƵȲ�ɐǿƊ�Ȍ˛ƧǞȁƊ�
ƮƵ�ƧƊȲɈƊɹƵȺخ��ɐ�ȺƵǯƊة�Ƶǿ�ƧȌȁǯɐȁɈȌة�ƧȲǞƊȲ�ƧƊȲɈƊɹƵȺ�ƧȌǿ�
diversos slogans e desenhos. Desta forma, podem 
distribuir para pessoas que não levaram os seus. É 
também uma boa forma de conhecer melhor as 
pessoas envolvidas e que se querem envolver na 
causa e ter um momento de convívio. Estas ocasiões 
também são muito importantes para a união do 
ǐȲɐȯȌخ� ²Ƶ� Ȍ� ˛ɹƵȲƵǿ� ȁɐǿ� ǶȌƧƊǶ� ȯɑƦǶǞƧȌة� ȯȌƮƵǿ�
também chamar a atenção de transeuntes. 

12. §ǶƊȁƵƊȲ�Ȍ�˛ȁƊǶ�ƮƊ�ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƪƣȌب�ƮǞȺƧɐȲȺȌȺة�ǿǞƧȲȌ-
fone aberto, leitura do manifesto (que também pode 
ȺƵȲ�ǏƵǞɈƊ�ȁȌ�ǞȁǠƧǞȌةف�ƧȌȁƧƵȲɈȌȺة�ɈƵƊɈȲȌȺت�ƵɮǞȺɈƵǿ�ǞǿƵȁ-
ȺƊȺ� ǘǞȯȍɈƵȺƵȺ� Ɗ� ȱɐƵ� ȯȌƮƵǿ� ƊƮƵȲǞȲث� �� ǏƊƧɈȌ� ƮƵ� ɈƵȲ�
diferentes atividades associadas à manifestação pode 
atrair mais pessoas.

Qualquer questão adicional que tenhas, em termos 
práticos ou logísticos, podes sempre contactar outros 
grupos ativistas que já tenham organizado ações 
deste tipo. Certamente terão todo o gosto em 
ajudar-te.

De seguida apresentamos algumas ferramentas 
e orientações de como realizar determinadas 
ƊƪȪƵȺ� ȱɐƵ� ɈƵ� ȯȌƮƵǿ� ȺƵȲ� ɑɈƵǞȺ� ȁȌ� ɈƵɐ� ȯƵȲƧɐȲȺȌ�
enquanto ativista. Em alguns casos podes ser 
promotor@ das iniciativas, noutros casos podes 
participar de forma ativa, contribuindo com os 
teus conhecimentos e as tuas preocupações.
Deixamos também desde já um site onde 
também encontras diversos recursos para a ação: 
https://www.themovementhub.org/pt/resources/ 

“Olhar para a História e ver que todas 

ƊȺ�ǐȲƊȁƮƵȺ�ǿɐƮƊȁƪƊȺ�ȁƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵ�

ocorreram com manifestações 

públicas. É difícil, mas quando bem 

ǏƵǞɈƊȺل�ȲƵɨƵǶƊǿ٧ȺƵ�ǿɐǞɈȌ�Ƶ˸ƧƊɹƵȺٳ�

F,  21 anos 

��ǿƊȁǞǏƵȺɈƊƪƣȌ�ƶ�ɐǿ�ƮǞȲƵǞɈȌ�ƧȌȁȺƊǐȲƊƮȌ�ȁƊ�!ȌȁȺɈǞɈɐǞƪƣȌ�ƮƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊ�§ȌȲɈɐǐɐƵȺƊـ�ƊȲɈׅׄ�خѥخف
§ƊȲƊ�ȱɐƵ�ɈɐƮȌ�ƧȌȲȲƊ�ƦƵǿ�Ƶ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮȌ�ȯȲƵɨǞȺɈȌة�ƶ�ƦƵȁƶ˛ƧȌ�ƧȌǿƵƪƊȲ�Ɗ�ȲƵȺȯƵɈǞɨƊ�ȌȲǐƊȁǞɹƊƪƣȌ�Ƶ�ȯǶƊȁƵƊǿƵȁɈȌ�Ȍ�
quanto antes. Existirão sempre contratempos e imprevistos e a melhor forma de garantir o mínimo de 
ȌƦȺɈƋƧɐǶȌȺ�ȯȌȺȺǠɨƵǞȺ�ƶ�ɈƵȲ�Ȍ�ƮƵɨǞƮȌ�ɈƵǿȯȌ�ȯƊȲƊ�ȯƵȁȺƊȲ�Ƶ�ȯǶƊȁǞ˛ƧƊȲ�ɈȌƮȌȺ�ȌȺ�ȯƊȺȺȌȺخ



11.2
COMO FAZER
UMA PETIÇÃO?

11.4
ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

�Ⱥ�ƧȌȁȺɐǶɈƊȺ�ȯɑƦǶǞƧƊȺ�ȯƵȲǿǞɈƵǿ�ȱɐƵ�ȌȺ�ƧǞƮƊƮƣȌȺ�Ƶ�ƊȺ�
entidades participem, em modo online, nos procedi-
mentos administrativos e legislativos do Governo. Ao 
envolveres-te nas consultas podes ter impacto na 
ƊȯȲȌɨƊƪƣȌ� ˛ȁƊǶ� ƮƵ� ɐǿ� ȯǶƊȁȌة� ɐǿƊ� ƊɨƊǶǞƊƪƣȌ� ƮƵ�
impacto, ou de um diploma regulamentar/ legislativo. 

Mantém-te informad@ através do seguinte site: 
https://www.consultalex.gov.pt/ 

Trata-se de um método de democracia participativa 
que permite que os cidadãos maiores de 16 anos 
tenham uma palavra a dizer sobre uma parte do 
ȯȲȌƧƵȺȺȌ� ƮƵ� ƮƵƧǞȺƣȌ� ƮȌ� �ȲƪƊǿƵȁɈȌ� wɐȁǞƧǞȯƊǶخ�
Existem dois modos de participação: submeter uma 
proposta, que irá a votação, e/ou votar num projeto 
proposto por outra pessoa. Cada indivíduo pode 
votar, no máximo, em dois projetos. Por norma, é 
possível participar online ou presencialmente. Deste 
modo tens a oportunidade de apresentar soluções 
para determinadas situações que precisam de ter 
uma resolução, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida em determinada área, consoante 
as respetivas necessidades.

Mantém-te informad@ através da Câmara Munici-
pal da tua área.
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��ƮǞȲƵǞɈȌ�Ɯ�ȯƵɈǞƪƣȌ�ƵȺɈƋ�ƧȌȁȺƊǐȲƊƮȌ�ȁƊ�!ȌȁȺɈǞɈɐǞƪƣȌ�ƮƊ�
ªƵȯɑƦǶǞƧƊ�§ȌȲɈɐǐɐƵȺƊـ�ƊȲɈׂׅ�خѥخف�§ȌƮƵ�ȺƵȲ�ƵǏƵɈɐƊƮƊ�ȯȌȲ�
ɐǿƊ�ɑȁǞƧƊ�ȯƵȺȺȌƊ�Ȍɐ�ȯȌȲ�ɐǿ�ƧȌǶƵɈǞɨȌة�ȺƵȁƮȌ�ȱɐƵ�ȁƣȌ�ƶ�
necessário qualquer tipo de pagamento. Não existe um 
ǿȌƮƵǶȌ�ƵȺȯƵƧǠ˛ƧȌ�ȯȌȲ�ȌȁƮƵ�ȺƵ�ǐɐǞƊȲة�ǿƊȺ�ƮƵɨƵǿ�ȺƵȲ�
obedecidos os seguintes passos:

1. Uma petição deve ser feita por escrito (podendo ser 
utilizada a linguagem braille). Em primeiro lugar, deve 
ser apresentado um título que endereça o problema 
em causa.

2. Deve ser mencionado o propósito da petição, num 
ȯƵȱɐƵȁȌ�ɈƵɮɈȌ�ƧȌǿ�ɈɐƮȌ�ƵȺȯƵƧǞ˛ƧƊƮȌخ

3. A recolha de assinaturas pode ser feita online, 
através de uma aplicação disponibilizada pelo Parla-
mento ou outras plataformas, ou existe ainda a opção 
do formato papel/ físico. Tendo como destinatário a 
�ȺȺƵǿƦǶƵǞƊ�ƮƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊة�ƮƵɨƵ�ȺƵȲ�ȲƵƧȌǶǘǞƮȌ�ɈƊǿƦƶǿ�
Ȍ�ȁɑǿƵȲȌ�ƮȌ� X�Ȍɐ�ƮȌ�!!�Ȍɐ�ȱɐƊǶȱɐƵȲ�ȌɐɈȲȌ�ƮȌƧɐǿƵȁ-
ɈȌ�ƮƵ�ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊƪƣȌ�ɨƋǶǞƮȌخ

4. (ƵɨƵ� ȺƵȲ� ƊȺȺǞȁƊƮȌة� ȁȌ� ˛ȁƊǶة� ȯȌȲ� ɐǿƊ� Ȍɐ� ɨƋȲǞƊȺ�
pessoas. A petição pode ser recusada no caso de não ser 
ȯȌȺȺǠɨƵǶ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ� ȱɐƵǿ� Ɗ� ƧȲǞȌɐة� ȺƵȁƮȌ� ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�
indicar algum contacto para que a entidade possa 
comunicar, se necessário.

5. Deve ser entregue ou ao Presidente do Parlamento 
Ȍɐ�§ȲƵȺǞƮƵȁɈƵ�ƮƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊ�Ƶ�ƵȁɈȲƵǐɐƵ�ȁȌȺ�ȺƵȲɨǞƪȌȺ�ƮƊ�
entidade devida.
Uma petição pode eventualmente levar à apresentação 
de um projeto de lei. Pode ainda ser entregue ao 
§ȲȌƧɐȲƊƮȌȲٌJƵȲƊǶ�ƮƊ�ªƵȯɑƦǶǞƧƊة�Ɯ�§ȌǶǠƧǞƊ�hɐƮǞƧǞƋȲǞƊ�Ȍɐ�ƊȌ�
Provedor de Justiça.

Consultar também: https://participacao.parlamento.pt/
help/ManualUtilizador_v1.pdf 
Fonte: https://www.parlamento.pt/EspacoCidadao/Pagi-
nas/DireitoPeticao.aspx

Se tiveres alguma questão, podes enviar e-mail para 
peticoes@ar.parlamento.pt.

11.3
CONSULTAS 
PÚBLICAS
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Este é o tempo da mudança. Encontramo-nos num 
contexto histórico mais complicado que nunca no 
que toca à problemática das alterações climáticas. 
Já ontem era tarde para agir, hoje é o dia.

As tuas ações importam, o teu discurso é relevante e 
o teu esforço neste processo é fundamental e 
imprescindível. A frase cliché aplica-se perfeita-
mente a este particular: juntos somos mais fortes. 
Temos muito poder na nossa individualidade e 
muito mais na coletividade. Temos de mostrar aos 
nossos líderes, nacionais e internacionais, que nos 
importamos e que estamos atentos às suas 
decisões, porque essas têm impacto direto nas 
nossas vidas. Temos essa capacidade e esse dever 
de tornar e manter o mundo um sítio do qual 
podemos voltar a fazer parte de forma sustentável.

Tem em mente também que a perfeição não é 
aquilo que se busca no mundo do ativismo e da 
sustentabilidade. A imperfeição faz parte e o impor-
tante é a evolução, o crescimento e o esforço para 
fazer melhor e saber mais. A responsabilidade de 
cuidar do mundo passa por ti, mas não é somente 
tua. Este é um trabalho de grupo em que passar a 
mensagem e fazer as mudanças ao teu alcance é o 
essencial.

Este não é um assunto que deva ser levado de 
ânimo leve, deve ser levado e tratado com 
ȺƵȲǞƵƮƊƮƵ�1خ�Ɗ�ȺƊɑƮƵة�ȺȌǏȲǞǿƵȁɈȌ�Ƶ�ƦƵǿٌƵȺɈƊȲ�ƮȌ�²ƵȲ�
Humano e de todos os seres vivos que está a ser 
posto em causa. É a sobrevivência de muitas popu-
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“Não é a esperança que 

fomenta a ação, é a ação que 

fomenta a esperança”

R, 17 anos

lações e espécies que estão em risco. “A nossa casa 
está a arder”  e temos que agir já.

Muitas pessoas têm a ideia de que as alterações 
climáticas e os vários problemas ambientais são 
questões “dos ambientalistas”4. É necessário, através 
de uma comunicação forte, simples e clara, demons-
ɈȲƊȲ� ȱɐƵ� ƵȺɈƵ� ƶ� ɐǿ� ƵȁȌȲǿƵ� ƮƵȺƊ˛Ȍ� ȯƊȲƊ� ɈȌƮȌȺ� ȌȺ�
seres que habitam na Terra.

�� ƊɈǞɨǞȺǿȌ� ɈȌȲȁƊٌȺƵة� ȯȌȲɈƊȁɈȌة� ƵȺȺƵȁƧǞƊǶ� ȁƵȺɈƵ�
contexto. Mostrar um descontentamento coletivo 
trará a indispensável atenção a estes assuntos. 
Apesar da transformação desejada ter de ser global, 
a ação deve ser iniciada localmente. Cada um deve 
fazer a sua parte dentro daquilo que são as suas 
possibilidades. Não te deixes ser ignorad@. Estamos 
todos no mesmo barco. Apesar de uns estarem 
certamente mais próximos de um naufrágio, não 
existe como escapar a esta realidade. Fechar os 
olhos nunca foi solução. A mudança está nas nossas 
mãos. Estás dispost@ a fazê-la?

NOTAS
FINAIS

Prática(s) que integra(m) os níveis social, económico e ambiental sem impactar 
negativamente ou prejudicar a Vida (comunidades, espécies animais e 
ecossistemas). Também diretamente relacionado com a economia circular.  

SUSTENTABILIDADE

4 Retirado e traduzido do discurso de Greta Thunberg no World Economic Forum 2019.


