
COMUNICADO DE IMPRENSA

Movimentos lançam Marcha Mundial do Clima para o dia 29 de Abril

Hoje, no encerramento do 2º Encontro Nacional pela Justiça Climática em Lisboa, movimentos sociais

e ambientalistas anunciaram o lançamento da Marcha Mundial do Clima em Portugal, no dia 29 de

Abril,  respondendo  afirmativamente  ao  apelo  do  movimento  internacional  do  "People's  Climate

March" a partir dos EUA, contra as políticas climáticas e energéticas de Donald Trump. Em Portugal,

a questão mais urgente no combate às alterações climáticas é a anulação de todos os contratos de

concessão para a exploração de petróleo e gás no mar e em terra.

Os  18  subscritores  iniciais  da  Marcha  Mundial  do  Clima em Portugal  contam com movimentos,

sindicatos e partidos -Academia Cidadã; Alentejo Litoral pelo Ambiente; ASMAA – Associação de

Surf e Actividades Marítimas do Algarve; Bloco de Esquerda; Campo Aberto; Climáximo; Coletivo

Clima; Coopérnico;  Futuro Limpo; GEOTA – Grupo de Ordenamento do Território e Ambiente;

Hidrosfera Portugal;  MIA – Movimento Ibérico Anti-nuclear;  PAN – Pessoas,  Animais, Natureza;

Peniche Livre de Petróleo;  Porto Sem OGM; Quercus  – Associação Nacional  de Conservação da

Natureza; Sindicato dos Professores do Norte; Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável. (No

anexo deste comunicado está o Manifesto da Marcha Mundial do Clima).

A necessidade de criar uma oposição global às políticas climáticas e energéticas do presidente Donald

Trump, negacionista da realidade climática e grande promotor das indústrias fósseis sujas e do seu

papel de destruidoras da viabilidade do planeta é a motivação do movimento internacional para o apelo

de 29 de Abril.

Em Portugal,  sob  a  cobertura  de  um discurso  verde  e  progressista,  esconde-se  um governo  que

mantém no essencial intocadas as pretensões da indústria petrolífera de desenvolver uma actividade

extractiva de petróleo e gás em todo o litoral do país, desde o Porto até Vila Real de Santo António,

com as concessões em terra na Batalha e em Pombal. A autorização para a realização de um furo

offshore  a  40  km  da  costa  de  Aljezur  representa  o  total  desprezo  pelos  processos  públicos

participativos, já que 42 mil pessoas se pronunciaram contra o furo, com apenas 4 a favor. Dia 29 de

Abril estaremos nas ruas e até lá estaremos envolvidos na oposição activa a este furo.

O 2º  Encontro  Nacional  pela  Justiça  Climática  decorreu  este  domingo  na  Faculdade  de  Ciências

Sociais e contou com a presença de mais de uma centena de participantes e activistas de todo o país,

reunidos para discutir temas como o combate aos combustíveis fósseis, a criação de 100 mil empregos

climáticos, os tratados de comércio livre com os Estados Unidos e o Canadá, a justiça climática e

outros temas próximos.


