
Olá! Bem-vindx ao

Activismo Climático em Acção: formação sobre alterações climáticas!

Aqui está o programa para hoje: 

10:00 – 11:30 O que é? O essencial sobre as alterações climáticas

11:45 – 12:30 O que tem que ser feito? Adaptação e mitigação

12:45 – 13:30 O que está a ser feito? Politíca internacional

–-ALMOÇO---

14:30 – 15:15 O que fazer? Soluções, estratégias, propostas...

15:30 – 16:15 Como fazer? Activismo pelo clima

16:30 – 17:30 O que vamos fazer? Campanha em Portugal
 

Algumas coisas essenciais sobre como este dia vai funcionar:

• O programa foi pensado de maneira a conduzir os seus participantes do “ponto zero” das alterações 

climáticas globais ao “ponto zero” do activismo climático. Cada sessão será feita na continuidade das 
sessões anteriores.

• Introduziremos alguns conceitos básicos sobre alterações climáticas. Este é um programa muito 

intensivo e cada minuto foi cuidadosamente planeado. Aproveita-o o melhor que puderes, já que é  
difícil conseguir oportunidades de formação deste género. (Na verdade, é provavelmente a primeira vez
que há uma formação destas em Portugal!)

• Almoçaremos por aqui, na sede do GAIA.

• Temos pilhas de papel de rascunho, caso queiras tomar notas durante as sessões.

• Precisamos de toda a gente! Cada gesto é importante nesta luta.

Isto não é retórica. (Até vamos mais longe: se nos fizeres uma lista de traços de personalidade que
possam estar a impedir alguém de participar, prometemos responder com uma lista de situações em
que esses mesmos traços serão fundamentais. ^_^)

Sugerimos que te concentres no que consegues fazer para esta campanha e não naquilo que achas que
não consegues. Não é isso, afinal, que nos transformará numa equipa? ;)

• Precisaremos certamente de mais formações e workshops para dar continuidade a alguns dos assuntos

que  vamos  discutir  hoje.  Vai  tomando  nota  daquilo  que  achares  necessário  explorar,  para  que  o
possamos ir fazendo pelo caminho.

E estás à vontade para acrescentar qualquer coisa que não tenhamos escrito aqui
(ou que não tenhamos escrito como deve ser).

Justiça climática, já!


