
Contactar candidaturas em 58 municípios afetados ou ameaçados pelas 
concessões petrolíferas para pedir a cada cabeça de lista uma tomada 
de posição clara em relação à prospeção e exploração de combustíveis 
fósseis, assinando o seguinte compromiso:

O Quê

18 Movimentos e organizações ambientais que lutam contra o 
petróleo e gás em Portugal. Coordenação: Climáximo.

Quem

Quando

Porquê

Autarquias Livres
de Petróleo e Gás

Entre junho e setembro de 2017,
no período antes das eleições autárquicas.

Observatório para informar o voto; 
pôr a questão da exploração de 
petróleo e gás na agenda eleitoral.

AUTARQUIAS
LIVRES DE
PETRÓLEO E GÁS



Esta campanha reivindica em Portugal a criação de 100.000 empregos 
públicos dignos em setores-chave da economia para reduzir as 
emissões de gases de efeito de estufa em 60-70% em 15 anos: uma 
espécie de Serviço Nacional do Clima. É uma proposta política, 
fundamentada em análise científica, para conseguir a transição 
energética em Portugal dentro do prazo necessário. Para estas 
reivindicações ganharem força mobilizadora, estamos a contactar 
sindicatos, associações de trabalhadores, organizações e grupos
ambientais, para os envolver nesta luta.

O Quê

9 Organizações apoiantes. Iniciativa e coordenação: Climáximo.

Quem

Quando

Porquê

Empregos para o Clima

Esta campanha surgiu no Reino Unido em 2008, e desde aí espalhou-se a cerca de 
10 países. Em Portugal, a campanha foi lançada pelo Climáximo em 2015.

Lutar contra desemprego e precariedade; 
lutar por algo (não apenas contra algo) e 
propor soluções políticas; construir um 
movimento de massas para garantir a 
transição energética justa de que 
precisamos.



21 organizações (cívicas, ambientais, sindicais) e 5 partidos.

Quem

Quando

Porquê

Marchas pelo Clima

29 novembro 2015, 
12 novembro 2016 
e 29 abril 2017

Mobilizações de rua pela transição energética, contra os combustíveis fósseis;
por mudanças económicas justas e soluções que beneficiem
a população e o planeta; por justiça e direitos humanos
para os mais afetados pelas mudanças climáticas.



Encontro anual para reunir movimentos, associações e académicos
para discutir o que fazer em Portugal em relação à crise climática
e coordenar esforços de luta entre os movimentos.

O Quê

Movimentos sociais, organizações sindicais, associações da sociedade civil 
e oradores da academia. Iniciativa e coordenação: Climáximo.

Quem

Quando

Porquê

Encontro Nacional
pela Justiça Climática

Fevereiro 2018 (encontros passados: 8-9 abril de 2016 e 5 março de 2017). 

Para reafirmar a justiça climática como objetivo essencial da nossa luta
(perante muitas ameaças sociais e soluções ambientais falsas);
e para juntar forças e coordenar estratégias para a luta climática em Portugal.



Conexões e esforços de coordenação com organizações e
movimentos internacionais:

  • Global Climate Jobs (coordenação e eventos conjuntos de 
campanhas de “Empregos para o Clima” em diferentes países)
  • Climate Justice Action (participação em reuniões periódicas de uma 
rede de movimentos pela justiça climática, com foco na Europa)
  • 350.org (participação em reunião estratégica da 350;
organização de formações internacionais conjuntas)
  • Mobilizações internacionais durante as COP (ação “Red Lines” COP-21, 
Ende Gelande COP-23).

O Quê

Porquê

Coordenação Internacional

A nossa é uma luta à escala mundial,
e a coordenação torna as lutas locais 
mais fortes; porque beneficiamos de 
aprendizagem e skillsharing com outros 
grupos e movimentos mais experientes; 
porque temos possibilidade de 
contribuir com a nossa visão e 
experiência para a construção do 
movimento global pela justiça climática.



Quando civis desobedecem a leis ou líderes 
que embora legais, são injustos ou 
ilegítimos. Por exemplo, a maior parte das 
atividades destrutivas das indústrias de 
combustíveis fósseis não são só legais, mas 
também rotina. Formas de desobediência 
civil incluem: não-cooperação, greves, 
walkouts, ações diretas e boicotes, com 
caráter público e político.

Ações passadas:
    • Volkswagen (contra “greenwashing” da 
Volkswagen depois do escândalo da fraude 
de emissões – Salão do Automóvel FIL, 2015)
    • EDP (contra central de carvão de Sines    
– Loja EDP Marquês Pombal, 2016)

O Quê

Desobediência Civil


