A União Europe ia dá gás
ao colapso do clima!
A União Europeia está a criar uma estratégia energética baseada em
gás fóssil que alimenta o colapso climático. O objectivo desta
estratégia é alimentar a indústria petrolífera durante mais 4 a 5
décadas, montando para isso infraestruturas portuárias e gasodutos
em todo o continente europeu para importar e distribuir gás dos
EUA, Canadá, Austrália, Argélia, Azerbaijão, Rússia e outros países.
Para pagar este novo resgate às petrolíferas, a UE está a utilizar o
Banco Europeu de Investimento, para que sejamos nós mesmos a
financiar com os nossos impostos o colapso do clima que ameaça a
civilização.
Em Portugal, o governo continua a permitir que as petrolíferas
perfurem à procura de gás, estando a zona de Aljubarrota sob
ameaça de um furo de gás da Australis Oil & Gas. O governo quer
ainda que o Porto de Sines se transforme no porto de entrada de gás
de fracking vindo dos Estados Unidos, construindo depois um
perigoso gasoduto que teria de sair de Sines e seguir até aos
Pirinéus, atravessando Portugal e Espanha quase inteiros.
Não os vamos deixar fazer isto!

Porque é que o gás não é um combustível de
transição? As petrolíferas fazem contas de merceeiro para
nos dizer que o gás "natural" tem menos emissões que o
petróleo e o carvão. Contam apenas as emissões na
combustão, escondendo que as enormes perdas na
produção, armazenamento e transporte de gás, que fazem
com que o gás seja, no curto prazo, mais grave para o
aquecimento do planeta do que o próprio petróleo ou o
carvão. Mas nenhum dos três pode continuar: nem carvão,
nem petróleo, nem gás!

Hoje sabemos que para manter o aumento de temperatura
no planeta abaixo dos 1,5ºC, temos de cortar as emissões
em mais de 40% até 2030. Isto é daqui a 12 anos! Temos
de travar os psicopatas que querem torrar o planeta e a
Humanidade!
Vamos protestar frente à sede do Banco Europeu de
Investimento, na Avenida da Liberdade. Vens?

Esta noite jantamos, vemos o filme Gasland e
debatemos na sede do GAIA, Rua da Regueira, 40,
em Alfama.
Junta-te a nós!

Hoje, juntamo-nos ao Global Gas Frackdown, em países por todo
o mundo, e realizamos acções contra o gás e contra o fracking, a
fracturação hidráulica.

