
Quinzena da Ação “Jogam com as nossas vidas” – Relato Final

Entre  24 de  outubro  e  6 de novembro,  17 iniciativas  em 8 cidades
portuguesas  trouxeram à  agenda  pública  as  várias  lutas  pela  justiça
social e climática, numa quinzena da ação convocada pela campanha
Empregos para o Clima.

Unidade em diversidade
Nestas duas semanas, tivemos a incrível oportunidade de demonstrar as
nossas diversas formas de ação. Mais de 10 organizações (sindicatos,
ONGs,  iniciativas  cidadãs,  movimentos  de  base)  juntaram-se  à
chamada  e  prepararam  as  ações  que  melhor  resultariam  nos  seus
contextos:  ações  de sensibilização;  exposições;  ações  diretas;  bancas;
formações; debates; flash-mobs; protestos; oficinas; projeções de filmes;
etc.

A mesma luta
Este momento foi igualmente importante para
acentuar  o  sistema  socioeconómico  que
explora,  simultaneamente,  a  natureza  e  os
trabalhadores. A Quinzena ajudou-nos a unir as
nossas vozes contra o capitalismo, sublinhando
as  suas  diferentes  faces.  Alguns  dos  tópicos
trazidos à discussão foram transportes públicos,
exploração  de  petróleo  e  gás,  tratados  de

comércio  livre,  transição  justa,  centrais  de  carvão,  alterações  climáticas,
movimentos  sociais,  práticas  sustentáveis  e  empregos  dignos  na  transição
energética.

E agora?
Os primeiros passos dos Empregos para o Clima foram dados há um ano atrás.
A campanha  foi  posteriormente  lançada,  com apoio  de  4  organizações,  nas
marchas  do  1º  maio,  tendo  sido  esta  quinzena  de  ação  mais  um  marco
assinalável da campanha. Contudo, o desafio é enorme! Como sugerido no título
do livro  da  Naomi Klein,  temos  que “mudar  tudo”  para  ganhar  a  luta  pela
justiça climática e, citando também a autora, “para mudar tudo, precisamos de
todxs!”.

Então, o nosso próximo passo tem que ser mais forte e mais abrangente.

Vamos  agora  chegar  a  mais  pessoas,  aprofundar  os  objetivos  da  campanha  e  contactar  mais
organizações. Se queres envolver-te, clica aqui.

http://www.empregos-clima.pt/#index-head-services2


Eventos
Abaixo, segue uma lista das iniciativas:

•Transporte público limpo e justo, Coletivo Clima, Porto

•Seminário “Economia Verde – Sector Verde – Saúde e

Segurança”, CGTP-IN, Sesimbra

•Ação direta na EDP contra central de carvão em Sines,

Climáximo, Lisboa

•Filme no Doclisboa: Falemos de Furos, Lisboa

•Formação Sindical em Alterações Climáticas, SPZS, Évora

•Filme: This Changes Everything, Tavira em Transição, Tavira

•Flashmob: “CETAmon”, Lisboa, Plataforma Não aos Tratados TTIP/CETA/TISA

•O petróleo dá trabalho? Debate, Precários Inflexíveis, Lisboa

•Encontro de Apicultura Natural, Coimbra em Transição, Coimbra

•Festa das Trocas, GAIA, Lisboa

•Reunião Núcleo para o Desenvolvimento Sustentável, CGTP-IN, Lisboa

•Ação de Formação “Alterações Climáticas”, SPGL, Lisboa

•Recicleta, GAIA, Lisboa

•O petróleo, o gás e o ambiente, Loulé, PALP

•Filme: Gasland 2, Tavira em Transição, Tavira

•Façam as contas – documentário e debate, SPN, Porto

•Pontes pelo Clima, Algarve-Andaluzia

http://www.empregos-clima.pt/pontes-pelo-clima-algarve-andaluzia/
http://www.empregos-clima.pt/recicleta-gaia-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/acao-de-formacao-alteracoes-climaticas-spgl-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/reuniao-nucleo-para-o-desenvolvimento-sustentavel-cgtp-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/festa-das-trocas-gaia-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/o-petroleo-da-trabalho-debate-precarios-inflexiveis-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/flashmob-cetamon-lisboa-plataforma-nao-aos-tratados-ttipcetatisa/
http://www.empregos-clima.pt/formacao-sindical-em-alteracoes-climaticas-spzs-evora/
http://www.empregos-clima.pt/filme-no-doclisboa-falemos-de-furos-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/acao-direta-na-edp-contra-central-de-carvao-em-sines-climaximo-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/acao-direta-na-edp-contra-central-de-carvao-em-sines-climaximo-lisboa/
http://www.empregos-clima.pt/seminario-economia-verde-sector-verde-saude-e-seguranca-cgtp-sesimbra/
http://www.empregos-clima.pt/seminario-economia-verde-sector-verde-saude-e-seguranca-cgtp-sesimbra/
http://www.empregos-clima.pt/transporte-publico-limpo-e-justo-coletivo-clima-porto/
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