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Introdução 
Nos últimos anos, temos acompanhado uma onda de protestos climáticos, inseridos na 

tendência generalizada de aprofundar o debate público sobre o combate às alterações 

climáticas. Além disso, o debate sobre as desigualdades sociais tem vindo a ganhar cada 

vez mais importância, com, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, bem como com a 

chegada da expressão das diversas identidades de género e orientações sexuais à linha da 

frente das reivindicações políticas. Neste momento, perante o aumento da desobediência 

civil, movimentos de extrema-direita e anti-direitos, as ondas de calor prolongadas e inun-

dações, bem como a invasão da Ucrânia pela Rússia, é mais importante do que nunca que 

os jovens de todas as origens se mobilizem para ajudar a tornar o mundo um sítio melhor. O 

ataque da Rússia teve consequências em larga escala, afetando não só a segurança ener-

gética na Europa, mas também a segurança alimentar em todo o mundo. Tornou o mundo 

ocidental mais consciente da repressão e colonialismo exercidos pelo Estado russo sobre 

os seus vizinhos. Além disso, a dependência europeia das reservas de petróleo e gás natu-

ral da Rússia tem impedido a Europa de punir adequadamente a opressão russa. 

Vivemos tempos desafiantes. Se o futuro vos traz preocupação devido à crise climática e à 

geopolítica atual, ou se está a refletir sobre a sua identidade e a forma como relaciona-se 

com o mundo ao seu redor, este Kit de Ferramentas irá ajudá-lo(a) a transformar estes sen-

timentos em ação positiva! 

Existe uma relação entre as alterações climáticas e as desigualdades sociais que é ex-

plorar, através do feminismo. Contudo, esta ligação pode ser um pouco confusa no início. 

O debate destas questões pode afastar não só quem sente que não tem o conhecimento 

ou a experiência necessários para participar em ações de ativismo, mas também quem 



5

Kit de Ferramentas de Justiça Climática para Jovens

acredita no equívoco comum 

de que o feminismo “é só para 

mulheres”. No entanto, todos 

podem (e devem!) ter um pa-

pel neste ativismo. A justiça 

climática enquadra as alte-

rações climáticas como uma 

questão ética, política e social, 

não apenas como um pro-

blema ambiental que requer 

soluções técnicas: as altera-

ções climáticas permeiam 

todas as camadas da socie-

dade e não só estão refletidas 

nas desigualdades presentes no mundo de hoje, como também são causadas por elas. 

Independentemente da sua formação, as suas experiências únicas são importantes na luta 

por um mundo melhor. Todos devem envolver-se como possam e queiram – e este Kit de 

Ferramentas vem explicar como pode fazê-lo através de ferramentas e informação! 

A defesa de uma causa (advocacy) é o processo através do qual um indivíduo ou grupo 

tomam medidas que visam influenciar processos sociais, económicos ou políticos. A de-

fesa de causas é para todos 

e o(a) leitor(a) pode defender 

quaisquer questões que sejam 

importantes para si, à escala 

que bem desejar. Quer apenas 

possa dedicar 10 minutos por 

semana a fazer publicações 

nas redes sociais ou possa 

passar um fim-de-semana 

inteiro a participar em mani-

festações ou a trabalhar com 

organizações locais − todas as ações de defesa são importantes. Se gosta da ideia de de-

fender uma causa, mas não faz ideia por onde começar, ou se já está envolvido(a) na defe-

sa de uma causa a algum nível e quer ir mais além, este Kit de Ferramentas é perfeito para 

si! Este kit dar-lhe-á algumas ferramentas importantes de mobilização para questões como 

a justiça climática e o feminismo. Um dos focos deste trabalho são as negociações climáti-

cas internacionais deste ano, a Conferência das Partes (COP).   
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Definições e Glossário de Termos
Eis algumas teorias e frases-chave que serão frequentes no seu trabalho de ativismo. 

Como não há uma definição única para estes tópicos, convidamo-lo(a) a fazer a sua pró-

pria pesquisa sobre eles. 

Teorias
Feminismo: O feminismo defende a igualdade social, política e económica entre todos os 

géneros. Desafia as estruturas de poder em 

vigor no mundo, que excluíram violentamen-

te determinados grupos da sociedade. Uma 

análise feminista destaca a forma como os 

sistemas de opressão (p. ex. o patriarcado, o 

colonialismo) afetam a vida das pessoas de 

diferentes maneiras. O ativismo feminista, nas 

suas diversas vertentes, sensibiliza a socie-

dade para as diferentes opressões em vigor, 

procurando erradicá-las. 

Patriarcado: O patriarcado é um sistema social que aceita o “homem” heterossexual, cis-

género e branco como padrão e sujeito, considerando quaisquer outros indivíduos fora 

desta categoria (mulheres heterossexuais cisgénero, lésbicas, homens e mulheres transgé-

nero, pessoas não-binárias, etc.) como sendo inferiores, em diferentes graus. 

Invisível para muitos
Imagine um quarto que foi construído para alguém com exatamente 1,20 m de altura. 

Todos os móveis, utensílios, portas, janelas e tudo o que foi construído neste quarto 

serem para pessoas daquela altura deste quarto foram construídos para pessoas desta 

altura. Agora, imagine ter 60 cm ou 1,80 m de altura e entrar neste quarto.A pessoa 

pode, quase, não caber lá dentro, como não ser possível usar os móveis. Mas, se tiver 

1,20 m, o quarto parecer-lhe-á perfeito e quaisquer dificuldades que as pessoas de 

outras alturas, enquanto estão lá dentro, serão invisíveis para si. Da mesma forma, 

aqueles que beneficiam dos sistemas de opressão muitas vezes não são capazes 

de reconhecê-los ou recusam-se a reconhecê-los, porque o mundo está na medida 

perfeita para eles. O nosso mundo está, em grande parte, feito para o homem branco 

heterossexual, devido ao colonialismo e ao patriarcado. O feminismo reconhece estes 

sistemas de opressão e reconhece que todos devem trabalhar para combatê-los. Isto 

não quer dizer que quem beneficia destes sistemas é inerentemente “mau”. Ao invés, 

como feministas, vemos a necessidade de refletir sobre as opressões que enfrentamos, 

bem como os nossos privilégios, para criar um mundo igual para todos (exemplo 

retirado de Perez, Caroline C. 2019. Invisible Women. Londres: Penguin Random House).
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Colonialismo: Colonialismo é quando um país assume violentamente o domínio de outro 

país e impõe o seu modo de vida (práticas culturais, desenvolvimento económico, idioma, 

crenças religiosas, etc.) à população local.

Muitas vezes, o colonialismo assenta no racismo, com o objetivo de subordinar grupos lo-

cais, bem como de extrair recursos que beneficiam o poder colonial. O colonialismo come-

çou por volta do século XVI e, atualmente, continua a existir em vários formatos (consulte o 

termo “neocolonialismo” em baixo). Os principais colonizadores dessa época foram os im-

périos belga, britânico, dinamarquês, holandês, inglês, francês, espanhol e português, en-

tre outros. Estes países da Europa Ocidental colonizaram África, o Médio Oriente, a América 

Latina e a Ásia em diferentes graus. As ramificações e o desequilíbrio de poderes do colo-

nialismo ainda se refletem no mundo de hoje. Além disso, a extração de recursos e a explo-

ração excessiva por parte dos colonizadores contribuíram para a crise climática e dificul-

taram o desenvolvimento de muitos países, diminuindo a sua capacidade atual para lidar 

com a crise climática.

Um ponto cego para muitos habitantes do Norte Global é o colonialismo russo, para expli-

car a dinâmica dos países do Leste Europeu e da Ásia Central que faziam parte da União 

Soviética ou estavam sob influência soviética. Esta questão é importante, porque há uma 

tendência na comunicação social e na política da Europa Ocidental para ignorar as com-

plexidades do processo de descolonização dos países do Oriente Global e os diferentes de-

senvolvimentos históricos que a população destes países vivenciou durante a opressão e o 

comunismo soviéticos. 

Colonialismo climático: Esta é uma expressão usada para descrever a forma como os 

países do Norte Global que se industrializaram primeiro vivem às custas ecológicas de ou-

tros países. O colonialismo está historicamente relacionado com o clima: os colonialistas 

usaram a diversidade climática à volta do mundo para justificar as suas práticas coloniais, 

conceptualizando as populações dos climas mais quentes como “exóticas”. Atualmente, a 
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transição ecológica, os projetos de desenvolvimento ou as trocas de direitos de emissões 

de gases com efeitos de estufa estão a proporcionar, aos países e empresas ocidentais, 

a deslocalização da poluição ambiental para países onde as leis são mais flexíveis. Deste 

modo, está a afetar de forma desproporcional as pessoas BIPOC (BIPOC, sigla em Inglês 

-Pessoas Negras, Indígenas e de Cor, em português) de deslocalizar a sua poluição am-

biental para países onde as leis são mais flexíveis, o que afeta desproporcionalmente as 

pessoas ver nota anterior porque as pessoas podem não ter noção do que se trata tanto 

nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Além disso, muitas destas 

soluções implicam o deslocamento de populações indígenas das suas terras, levando a 

abusos generalizados dos direitos humanos e direitos à terra.

Neocolonialismo: O neocolonialismo é a forma moderna do colonialismo, através da qual 

as potências coloniais ainda controlam os territórios colonizados no passado através dos, 

através (Faleiro, 2012). Isto reflete-se no facto de as potências coloniais ainda exercerem 

uma enorme influência a nível internacional, o que muitas vezes se reflete na tomada de 

decisões sobre as alterações climáticas, porque não é justo que muitos dos países, cujo  

colonizadores, carreguem o fardo de uma crise climática que não criaram.

Ecofeminismo: O ecofeminismo é um 

conceito que surgiu durante a segunda 

onda do movimento feminista dos anos 

1970. Defende que o patriarcado e o co-

lonialismo criaram binários na sociedade 

moderna como, por exemplo, homem e 

mulher, branco e não-branco, heteros-

sexual e queer e cultura versus natureza.  

O ecofeminismo evoluiu muito desde o 

seu início, em grande parte devido ao trabalho de ativistas LGBTQIA+ BIPOC que empregam 

uma conceção interseccional do ecofeminismo. 

Interseccionalidade: Este conceito pode ser creditado a Kimberlé Crenshaw (1991), uma jo-

vem professora de Direito Negra, dos Estados Unidos, que trouxe à luz a invisibilidade da ex-

periência das mulheres Negras no Direito, porque as mulheres podiam invocar situações de 

discriminação com base no seu género ou na sua raça, mas não em ambos. A interseccio-

nalidade é a ideia de que as pessoas podem enfrentar diferentes formas de discriminação 

ao mesmo tempo. As mulheres de cor sofrem discriminação em mais do que uma dimensão, 

por serem simultaneamente mulheres e pessoas de cor. Como estes dois modos de opressão 

(sexismo e racismo) não acontecem independentemente um do outro, devem ser examina-

dos de forma holística. Este conceito pode ser usado para diversas intersecções: raça, idade, 

classe social, género, identidade de género, (in)capacidade, estatuto socioeconómico, reli-

gião, etc. No debate da interseccionalidade, é fundamental reconhecer o fato de que o con-

ceito foi originalmente criado nos Estados Unidos para explicar a dupla opressão do sexismo 

e do racismo, bem como de que é fruto da luta incansável de ativistas feministas Negras. 
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Justiça climática: Conforme 

foi explicado na introdução, a 

justiça climática é a ideia de 

que as alterações climáticas 

têm de ser enquadradas como 

uma questão ética, política 

e social. A justiça climática 

está ligada ao ecofeminismo 

na medida em que destaca a 

forma como o fardo das alte-

rações climáticas não recai de 

igual forma sobre todos, afeta 

grupos/países sub-representa-

dos e historicamente excluídos 

da sociedade, e exige justiça 

para esses grupos. 

Outros Conceitos 
Úteis
Estes conceitos não são tão 

teóricos comos os termos aci-

ma, mas, para quem pratica 

ativismo, é útil conhecê-los. 

Adaptação: Trata-se de um 

termo comum usado na for-

mulação de políticas ambien-

tais. Refere-se a dar resposta 

aos efeitos das alterações 

climáticas para diminuir a sua 

escala e para que tenham me-

nos impacto.

BIPoC: Black, Indigenous (and) 

People of Colour, traduzido 

para português como Pessoas 

Negras, Indígenas e de Cor, 

é um termo abrangente que 

está a ser cada vez mais usa-

do para articular experiências 

pessoais partilhadas de racis-

mo, exclusão e opressão. 

Sociedade civil: Um espaço onde os cidadãos criam pontes uns com os outros com 

GENDER IN 
POLICYMAKING

Insensível à dimensão 
de género (gender 
blind): Quando não é 
feita qualquer referên-
cia ou dada qualquer 
atenção às diferenças 
ou desequilíbrios entre 
os géneros.

Sensível à dimensão de 
género (gender sensi-
tive): Quando a política 
reconhece as diferenças 
entre homens e mulheres 
e a necessidade de não 
agravar as diferenças 
de género, mas não há 
um plano ou estratégia 
concreta  
para abordá-las.Responsivo ao géne-

ro (gender responsive): 
Quando a política tem 
explicitamente em consi-
deração as diferenças de 
género e identifica inter-
venções para abordá-las, 
mas não no sentido de 
abordar as causas estrutu-
rais das desigualdades.

Transformativo da dimen-
são de género (gender 
transformative): A política 
procura explicitamente 
abordar as causas na raiz 
da desigualdade, como 
papéis de género, normas 
e comportamento. Procura 
distribuir o poder e/ou 
acesso a recursos entre 
mulheres e homens ou 
entre mulheres de forma 
mais igualitária, incluindo 
um ou mais dos seguintes: 
distribuição económica de 
recursos, participação na 
tomada de decisões, reco-
nhecimento interseccional 
de experiências e conheci-
mentos únicos. 
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base em interesses comuns e se envolvem em ações coletivas, fora do âmbito da política 

“oficial”.

Dados desagregados por género: Trata-se de uma recolha de dados divididos (desagre-

gados) por diferentes géneros. Isto permite uma melhor compreensão das experiências 

vividas por homens, mulheres, pessoas não-binárias, etc., em vez de se limitar a recolher 

dados sobre homens e assumir que se aplicam de igual forma a todos os géneros. 

Justo em matéria de género (gender just): Termo comumente usado na formulação de 

políticas que se refere a uma política que é justa para todos os géneros e reequilibra o de-

sequilíbrio de poder inerente entre homens e mulheres em toda a sua diversidade. 

Integração da dimensão de género (gender mainstreaming): Trata-se do processo políti-

co de incluir considerações de género no design, implementação e acompanhamento de 

todos os processos − independentemente de, à partida, estarem explicitamente relaciona-

dos com o género. Por exemplo, a integração da perspetiva de género na política ambiental 

analisa a forma como a política ambiental afetará os géneros de maneira diferente. 

Sul Global/Norte Global/Oriente Global: Esta terminologia refere-se ao desequilíbrio de 

poder na política global. O Norte Global compreende os países mais ricos que têm maiori-

tariamente sido colonizadores, enquanto o Sul Global compreende os países mais pobres 

que viram o seu desenvolvimento prejudicado pelo colonialismo. Não se trata de uma dis-

tinção geográfica estrita (por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia estão no Norte Global), 

mas é um termo preferível a outros, como país desenvolvido/em desenvolvimento, que su-

gerem uma hierarquia de países. Nos últimos anos, o termo Oriente Global tem sido usado 

para explicar a dinâmica da Europa de Leste e da Ásia Central que faziam parte da União 

Soviética e da influência soviética. É útil compreender as dinâmicas globais, pois têm im-

plicações importantes para o género e o clima. Além disso, os países do Norte Global, en-

quanto colonizadores, usaram as suas colónias para se industrializarem rapidamente, o 

que significa que carregam mais responsabilidade pelo aquecimento global. No Oriente 

Global, questões como energia e segurança alimentar estão ligadas às políticas de poder e 

à descolonização, com a Rússia a usar as suas ameaças nucleares e reservas de energia e 

alimentos (através do roubo de cereais ucranianos, por exemplo) para influenciar a política 

regional.

LGBTQIA+: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual Plus, traduzido para 

português como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Queer, Intersexuais, Assexuais e 

outros, é um termo abrangente que engloba os grupos que não vivem de acordo com a 

orientação sexual dominante (hétero) e a identidade de género dominante (o género atri-

buído no nascimento, também conhecido como cisgénero). Também é muito comum ver-

se referências à “comunidade arco-íris/queer”. 

Mitigação: Práticas e medidas que evitam a emissão de gases de efeito estufa na atmosfe-

ra, que causam o aquecimento global. 

Organizações não governamentais (ONG): Grupos que não fazem parte da tomada de 

decisões políticas, mas servem para influenciar o governo de várias maneiras. A WECF, por 

exemplo, é uma ONG!
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SECÇÃO I: 

PREOCUpo-me com as alterações climáticas 
e/ou com o feminismo. Mas como é que 
estas questões se relacionam entre si? 
Ecofeminismo: 
Todos sabemos que o mundo está a ficar mais quente, o que afeta negativamente todos os 

aspetos das nossas vidas: a biodiversidade, catástrofes naturais, condições meteorológi-

cas extremas, subida do nível do mar, entre outras tragédias. No entanto, este impacto não 

é sentido uniformemente em todo o mundo. Na maioria das sociedades, os homens hete-

rossexuais e não portadores de deficiência, pertencentes ao grupo étnico dominante, têm 

acesso a mais poder e mais recursos. Daí resulta a subordinação de outros grupos sociais 

(mulheres, minorias étnicas, portadores de deficiência 

, pessoas queer...). Como tal, estes grupos marginalizados têm menos poder para tomar de-

cisões sobre o combate à crise climática e as suas experiências são frequentemente negli-

genciadas. Isto significa que, quando há um agravamento das alterações climáticas, estes 

grupos marginalizados são desproporcionalmente afetados pelo seu impacto. Por exemplo, 

o índice de mortalidade entre portadores de deficiência é mais alto quando afetados pelas 

alterações climáticas. O ecofeminismo defende uma transição para um mundo mais verde 

que coloque as experiências destes grupos em primeiro plano. Por exemplo, as mulheres 

são mais propensas a ser alvo de violência, a perder os rendimentos ou a morrer durante 

catástrofes naturais do que os homens, sendo que tudo indica que estas catástrofes irão 

aumentar devido às alterações climáticas. Além disso, as mulheres suportam o peso do 

trabalho de cuidar das famílias, desvalorizado e não remunerado, e frequentemente negli-

genciado quando se fala de uma transição para uma sociedade verde. 
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Muitos jovens LGBTQIA+ são marginalizados e têm maior probabilidade de se tornarem sem

-abrigo e de enfrentarem a exclusão social. Isto aumenta a sua vulnerabilidade aos efeitos 

das alterações climáticas, como condições meteorológicas extremas, poluição atmosférica 

e exposição a químicos. Além disso, exemplos do Sul Global e da América mostram que as 

pessoas não-binárias e transgénero são ainda mais perseguidas após catástrofes naturais. 

Fortalecer as ativistas ambientais através de uma rede 
digital e de defesa na América Latina: Soluções Climáticas 
Justas para os Géneros 2021 (Gender Just Climate Solutions)

Muitos dos territórios da América Latina estão deteriorados pelo extrativismo e pela 

contaminação agroquímica. Esta situação afeta o direito à terra, bem como o acesso 

da população local a água potável e aos recursos naturais. O espaço cívico também 

está limitado, principalmente para as mulheres. Defensoras Ambientales capacita as 

mulheres que defendem os direitos ambientais dos povos indígenas e grupos locais 

na Argentina, Bolívia e Paraguai, numa perspetiva de justiça de género. Criou-se uma 

rede de mais de 1200 mulheres e lançou-se uma aplicação de telemóvel inovadora 

(PLAC) para informar, conectar, proteger e comunicar com eficiência. Em 2021, foi criada 

uma escola feminista para fortalecer o conhecimento local e ancestral, as competên-

cias técnicas e de defesa para adaptação e mitigação climática, com o objetivo de 

melhorar a resiliência dos grupos e ampliar as suas demandas. O impacto do proje-

to vai além do nível local: a participação política das mulheres que são líderes am-

bientais é fortalecida nos marcos internacionais de direitos humanos e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Isto é o ecofeminismo!
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26,8%
Ministérios nacionais que lidam com o meio ambien-
te/alterações climáticas: 26,8% dos altos quadros 
ministeriais são mulheres (média da UE-28 para 2020) 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indi-
cator/wmidm_env_nat__wmid_env_nat_envmin/
datatable

41/196
Na COP25 de 2019, 41 dos 196 Chefes de Delegação 
(21%) eram mulheres. 
https://wedo.org/wp-content/uploads/2020/01/
Factsheet-UNFCCC-Progress-Achieving-Gender-
Balance-2019.pdf

REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES NA TOMADA DE DECISÕES 

As comunidades racializadas, como os ciganos na Europa de Leste ou os indígenas aborí-

genes na Austrália, experienciam alguns dos piores efeitos das alterações climáticas devi-

do à sua condição de minoria étnica, bem como à sua segregação espacial (vivendo em 

guetos urbanos e semiurbanos).

No entanto, as mulheres e meninas em toda a sua diversidade, BIPoC, grupos LGBTQIA+ (e 

o(a) leitor(a)!) também podem ser poderosos agentes de mudança no combate à crise cli-

mática. Podem desafiar as estruturas de poder existentes e mudar o mundo para melhor. 

Só é possível fazê-lo através de uma luta ecofeminista, porque, se não agirmos, as altera-

ções climáticas vão exacerbar as desigualdades. Defender a causa da compreensão da 

diversidade de experiências a que os indivíduos mais afetados pelas alterações climáticas 

estão sujeitos é uma das demandas fundamentais do ecofeminismo.   

Representação
Outra questão-chave da justiça climática é a representação. As mulheres estão sub-

representadas na tomada de decisões e nas decisões de financiamento relacionadas 

com as alterações climáticas. Apenas um terço dos compromissos dos governos para 

combater as alterações climáticas ao abrigo do Acordo de Paris de 2015 – chamados 

Contribuições Nacionalmente Determinadas – incluem o género. As mulheres detêm 

apenas 7% dos cargos ministeriais relacionados com o meio ambiente, recursos naturais 

e energia e apenas 3% dos cargos relacionados com a ciência e tecnologia (Women and 

Gender Constituency, em anexo). Esta falta de representação leva à reprodução de modos 

de opressão, o que impede o progresso em matéria de justiça climática. 
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SECÇÃO II: 

Como posso transformar a teoria em 
defesa ativa? 

Para encontrar outros ativistas, deve identificar que questões-chave são importantes para 

si, como: sensibilizar os jovens para a crise climática, trabalhar com a sua comunidade lo-

cal de sem-abrigo no tema da vulnerabilidade a condições meteorológicas extremas, de-

fender uma representação mais diversificada nos espaços locais de tomada de decisões, 

etc.  Há que ser claro(a) e preciso(a) sobre a causa que deseja defender. Quando refletir 

sobre o tema com que deseja trabalhar, procure pesquisar as suas causas e a sua relevân-

cia e importância. Eis algumas perguntas para orientar uma reflexão sobre o tipo de traba-

lho ecofeminista em que poderá querer envolver-se: 

- Como é que a crise climática afeta o meu futuro? 

- A crise climática afeta a minha realidade atual? 

- Se a resposta for não, por que razão não afeta a sua realidade atual? De que privi-

légios usufrui que fazem com que, para si, seja mais fácil gerir os efeitos das altera-

ções climáticas? Por que razão é que as outras pessoas não usufruem dos mesmos 

privilégios? 

- Se a resposta for sim, por que razão afeta a sua realidade atual? Se pudesse mudar 

algo, o que mudaria? 

- Que desigualdades vejo ao meu redor que gostaria de mudar? Como é que estas desi-

gualdades mudariam se as questões ambientais que vemos atualmente continuassem? 

- Sinto alguma ligação às questões sociais e ambientais do local onde vivo? Ou prefiro 

trabalhar a uma escala mais global? 



Voorbeeld van een Green Community Energy 
project van ARUWE in Oeganda
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- Como é que as diferentes pessoas na minha vida seriam afetadas pelas condições me-

teorológicas extremas, catástrofes naturais ou por uma escassez de recursos? 

Pense na forma como respondeu a estas perguntas e em que aspetos são importantes 

para si, o que gostaria que mudasse para melhor, em que direção gostaria que a justiça 

climática progredisse e em como chegar lá. É importante que, quando encontrar a sua 

causa ou começar a participar em atos de ativismo, aja de uma forma sempre respeitosa. 

Eis algumas dicas importantes para uma comunicação feminista: 

Comunicação Feminista
- Por quem estou a falar? É ótimo que queira ajudar outras pessoas, mas é importante 

que se certifique de que não está a falar por elas. Lembre-se de que a sua realidade se 

baseia nas suas próprias experiências, que são únicas, e é importante respeitar as histó-

rias dos outros. Seja honesto(a) sobre o contexto de onde vem e sobre a sua posição na 

sociedade. 

- Esteja ciente das estruturas de poder em vigor: Em todas as relações há diferenças de 

poder, por isso, procure refletir sobre a sua identidade em relação às pessoas com quem 

está a trabalhar. Você é alguém pertencente ao grupo étnico dominante da sua área a 

trabalhar com minorias étnicas? Lembre-se de que há um desequilíbrio de poder ine-

rente em situações como esta e deve sempre dar espaço aos outros para falar a sua 

verdade. Quer saber se tem “Privilégio Branco”? Embora este teste tenha sido criado com 

a realidade dos EUA em mente, pode ajudá-lo(a) a compreender melhor as relações de 

poder. 

- Diversidade: Procure garantir que existe diversidade no seu grupo. Se, neste momento, 

isso não for viável, certifique-se de que só fala 

pelos indivíduos que o seu grupo representa. 

Caso haja pouca diversidade no seu grupo ou 

organização, o melhor é deixar essa questão 

clara logo de início e trabalhar no sentido de 

atrair perspetivas mais diversas, em vez de 

tentar forçar uma ou duas pessoas a juntar-se 

ao grupo somente para aumentar o índice de 

diversidade (a isto chama-se tokenismo e é 

uma prática nociva). 

- Dê crédito quando for necessário: Se estiver a 

usar as ideias de outra pessoa, certifique-se de 

que dá crédito à pessoa. 

- Salvaguarde a privacidade dos dados pes-

soais: Se alguém divulgar informação pessoal 

a si/à sua organização, nunca a partilhe com 

ninguém sem a sua permissão. 

- Tenha respeito pela identidade dos outros: 
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Se se referir a alguém de uma forma que não corresponde à sua identidade de género 

(misgendering) ou se cometer um erro honesto, peça desculpa e siga em frente. Não 

vale a pena dramatizar a situação; basta ter isso em conta numa próxima vez. 

- Esteja ciente dos contextos locais: A jovem ativista climática do Sudão, Nisreen Al 

Sayeem, ressalta “Embora seja muito progressivo fazer greves nos países do Norte 

Global, num país como o Sudão, ir à escola é um privilégio para muitos estudantes. Para 

as pessoas, não faz sentido fazer greve de uma escola que tiveram de batalhar muito 

para frequentar”. Não espere o mesmo tipo de ativismo de todos! 

- Pague pelos conteúdos: Existem muitas bases de dados gratuitas. Verifique se os 

conteúdos que está a utilizar vêm de um destes bancos e que não está a copiar con-

teúdos de outra pessoa (a não ser que lhe tenham dado permissão para usá-los 

gratuitamente!)

- Para maiores conselhos sobre comunicação e autocuidado feministas, consultar, veja 

Young Feminists Want System Change Toolkit .

Encontrar Outros Ativistas 
A defesa de causas começa nas linhas de base da sociedade. Se está agora a entrar nes-

te mundo, uma ótima forma de começar é encontrar outras pessoas como você no local 

onde vive ou online. Eis algumas formas através das quais pode interagir com as pessoas 

ao nível local:

- Se estiver a estudar (escola, universidade, etc.), pode formar uma associação com foco 

em questões ecofeministas e promovê-la no campus. Também pode tornar-se membro 

de uma associação feminista ou ambientalista já existente e fazer a ponte com os ou-

tros membros. Pense também em organizações existentes que possam tornar-se suas 

aliadas. 

- Se não houver pessoas ligadas a estas questões geograficamente próximas, as redes 

sociais são uma boa forma de se ligar a outras pessoas que pensem da mesma forma. 

Pode criar uma conta no Twitter ou Instagram (lembre-se de que nem todas as comuni-

dades são físicas!). 

- Se sentir que precisa de mais espaço para escrever, pode criar um blog feminista de jus-

tiça climática e recrutar outros escritores ou encontrar outros autores de blog com ideias 

semelhantes.

- Pode criar um clube do livro feminista/ambientalista com os seus amigos. Também pode 

criar um grupo ecofeminista no Telegram para interagir com outras pessoas interessa-

das na sua causa, onde podem partilhar umas com as outras o que está a acontecer!

- Pode juntar-se a outras pessoas e criar uma revista/jornal que abrange questões ecofe-

ministas importantes para servir a sua área.

- Pode organizar uma recolha de lixo na sua área e conhecer outros ambientalistas/

feministas. 

- Pode ir à biblioteca ou pesquisar online se há espaços comunitários/organizações de 

solidariedade social na sua área ligados às questões ambientais/feministas. Entre em 
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contacto com eles e envolva-se da forma que puder. 

- Caso não lhe interesse formar o seu próprio grupo, há diversos grupos da sociedade civil 

a fazer um bom trabalho com os quais pode envolver-se (falaremos melhor sobre isso 

mais tarde). 

Métodos de Defesa
Conheça os seus direitos e proteja-se! Em muitos países, o direito à livre reunião é limitado 

em certas circunstâncias. Informe-se bem sobre os seus direitos antes de se envolver em 

formas de defesa de alto risco, como manifestações. 

- Envie cartas para os seus representantes locais e políticos manifestando a sua posição 

pessoal ou a do seu grupo sobre questões feministas e ambientais importantes. Que 

grupos estão representados na tomada de decisões? Trata-se de uma representação 

justa da sua região? O que é que o seu governo (local) está a fazer em relação à crise 

climática? Que injustiças estão a acontecer no seu país?

- Faça cartazes e espalhe-os pelo seu bairro para pôr as pessoas a falar sobre o assunto.

- Organize um comício ou manifestação pública num lugar onde atraia bastante atenção.

- Comunique com a comunicação social local sobre o trabalho que está a fazer. Informe-

os sobre os seus principais objetivos de uma forma simples e direta.

- Distribua panfletos ou coloque cartas nas caixas de correio das pessoas.

- Monte um balcão de informações em eventos locais.

- Lance uma campanha de defesa online ou crie a sua própria página nas redes sociais, 

com um hashtag ou imagens sobre ecofeminismo. 

Se criou a sua própria organização e gostaria de ampliar os seus horizontes ou se deseja 

trabalhar com uma organização maior, a título individual, eis algumas sugestões de orga-

nizações da sociedade civil a fazer um ótimo trabalho, das quais pode fazer parte: 
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Exemplos de Organizações na Europa Ativamente Envolvidas no 
Trabalho Feminista Climático 
Nem todas estas organizações são explicitamente feministas-ambientalistas. No entan-

to, muitas vezes os grupos ambientalistas fazem trabalho de defesa pela causa da tran-

sição justa e inclusiva para um ambiente sustentável, sendo que este é um bom espaço 

para fazer reivindicações feministas. Da mesma forma, as redes feministas cobrem uma 

gama incrivelmente ampla de questões. Por isso, é fácil abrir espaço para si como jovem 

ecofeminista.  

Women Engage for a Common Future 
A WECF é uma organização ecofeminista internacional com sede na Europa. Trabalham em 

três áreas principais: desenvolvimento sustentável, ação climática e ambiental e uma so-

ciedade não tóxica, sempre a partir de uma perspetiva feminista. As suas atividades visam 

a capacitação, influenciar políticas e aumentar a sensibilização, para fortalecer a posição 

das mulheres e meninas em toda a sua diversidade no mundo. Consulte o Climate Justice 

Needs Young Feminists Activity Kit (kit de atividades - a justiça climática precisa de jo-

vens feministas) da WECF para mais dicas sobre como começar a defender uma causa. O 

Ecofeminist Scorecard (quadro de ecofeminismo) é uma ferramenta para analisar os mani-

festos dos partidos e verificar de que forma abordam as demandas ecofeministas. 

Young Feminist Europe 
A Young Feminist Europe (YFE) é uma plataforma inclusiva que amplifica as vozes e ativida-

des feministas em toda a Europa. Pode enviar-lhes artigos sobre questões feministas para 

serem publicados no seu site. Também pode juntar-se ao seu ativismo de base e digital. A 

YFE tem várias campanhas, como Period Poverty in Europe (pobreza menstrual na europa). 

É um excelente exemplo de uma questão que une o feminismo e os produtos ambientais. A 

adoção de produtos menstruais mais sustentáveis é benéfica para o planeta, mas acarreta 

os seus próprios desafios devido à pobreza menstrual (perante a falta de acesso a água 

potável, a falta de espaços privados para quem menstrua se limpar, o preço inacessível 

dos produtos de saúde menstrual mais sustentáveis, etc.). 

Youth Environment Europe
A Youth Environment Europe (YEE) é a maior rede europeia independente de organizações 

de jovens ambientalistas. Como membro, recebe o apoio da rede YEE e pode expandir as 

ligações da sua organização. Se não puder pagar a taxa de associação, a YEE oferece re-

cursos e informações. O site tem campanhas e projetos sobre diferentes temas ambientais, 

com os quais pode envolver-se online. A YEE realiza formações e webinars online, muitos 

dos quais podem ser vistos gratuitamente no site, incluindo formações sobre organizações 

de base e defesa de causas. 

Fridays for Future 
Desde que Greta Thunberg e um grupo de estudantes passaram 3 semanas (do período 
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letivo) sentados à frente do parlamento sueco para protestar contra a falta de ação do 

governo em relação à crise climática, a sua organização Fridays for Future transformou-

se numa grande organização de defesa, à base de manifestações. Pode encontrar 

aconselhamento sobre como fazer greve, bem como recursos para greves no seu site. 

Também pode participar na campanha da organização nas redes sociais #Fightfor1point5, 

que defende que os países honrem os compromissos que assumiram no Acordo de Paris. 

Ou pode adicionar uma greve planeada ao mapa de greves para coordenar os seus 

esforços com uma rede maior.  

Generation Climate Europe (GCE)
A GCE é a maior coligação de redes lideradas por jovens sobre questões climáticas e am-

bientais a nível europeu. Atua na interseção do clima e dos direitos humanos com 381 orga-

nizações nacionais em 46 países europeus. De vez em quando, abrem vários cargos volun-

tários em diferentes tópicos ambientais. A GCE também organiza eventos de capacitação 

e workshops para transformar jovens profissionais nos novos líderes climáticos europeus. 

Esteja atento ao LinkedIn da organização para saber mais!

Climate Action Network (CAN) Europe 
A Climate Action Network (CAN) Europe é a principal coligação de ONG da Europa que luta 

contra os efeitos mais perigosos das alterações climáticas. Com mais de 190 organizações 

como membros ativos em 38 países europeus, que representam mais de 1500 ONG e mais 

de 47 milhões de cidadãos, a CAN Europe promove políticas sustentáveis relacionadas com   

o clima, energia e desenvolvimento em toda a Europa. Tem várias organizações de jovens 

como membros e está cada vez mais envolvida com jovens e mobilizadores, inclusive 

através de sessões de capacitação e webinars.
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SECÇÃO III: 

Como posso influenciar os processos 
políticos?

 

Depois de formar um grupo de jovens ecofeministas ou de se juntar a uma rede mais am-

pla, pode começar a envolver-se com os processos políticos de mais alto nível, onde pode 

influenciar os responsáveis pela tomada de decisões. A próxima secção explica como é 

que os partidos políticos e as suas fações juvenis operam ao nível nacional e regional. No 

entanto, se não quiser filiar-se a um partido, como grupo de jovens feministas ou uma rede 

mais ampla, também pode envolver-se diretamente nos processos políticos − não precisa 

de passar pelos partidos e pelas suas fações juvenis. Pode, por exemplo, apresentar peti-

ções diretamente aos deputados, fazer pressão para que questionem os ministérios ou tra-

balhar com funcionários públicos para moldar as políticas.

Nível Nacional e Europeu
Nos países com práticas democráticas, os partidos apresentam candidatos às assembleias 

legislativas ao abrigo de um rótulo comum. A política partidária na Europa é incrivelmente 

diversificada e muitos partidos têm uma fação jovem, que é um espaço onde pode fazer a 

sua voz ser ouvida. 

Na União Europeia, as políticas relacionadas com o clima, género, energia e desenvolvi-

mento são decididas pela Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu. No 

entanto, quando se trata das negociações da UNFCCC, a tomada de decisões é feita pela 
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Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu, composto pelos Estados-Membros da UE. A 

Comissão Europeia e o Conselho constituem a delegação da UE na UNFCCC. Todos os anos, 

acordam a sua posição antes da COP e os Ministros adotam publicamente as Conclusões 

do Conselho. As reuniões mais relevantes do Conselho são realizadas pelos Ministros das 

Finanças e pelos Ministros do Ambiente/Clima. Embora não tenha poderes de negociação, 

o Parlamento Europeu adota uma resolução todos os anos antes da COP, envia a sua pró-

pria delegação e é capaz de influenciar a Comissão e o Conselho.

Os deputados do Parlamento Europeu têm assento em grupos políticos − agrupam-se não 

por nacionalidade, mas em função das suas afinidades políticas. Atualmente, existem sete 

grupos políticos no Parlamento Europeu, embora alguns membros do Parlamento Europeu 

não pertençam a um grupo político, são deputados não-inscritos. 

Grupo político europeu Grupos de Trabalho Relevantes

Partido Popular Europeu 
(Democratas-Cristãos)

Economia, Emprego e Meio Ambiente

Orçamento, Agricultura e Financiamento 
Regional

Negócios Estrangeiros

Aliança Progressista dos Socialistas e 
Democratas

Desenvolvimento

Direitos da Mulher e Igualdade de Género

Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar

Agricultura e Desenvolvimento Sustentável

Indústria, Investigação e Energia

Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos

Grupo Renovar a Europa Grupo de Trabalho Acordo Ecológico

Parcerias com o Leste/Oriente 

Grupo dos Verdes/Aliança Livre 
Europeia

Movimento verde na região dos Balcãs

Rede ecológica mediterrânea

Rede do género

Grupo Identidade e Democracia Nenhum

Grupo dos Conservadores e 
Reformistas Europeus

Redução de Resíduos Plásticos 

Família e Vida (fortalecimento da família 
heterossexual)

Migrações

Proteger o meio ambiente a um custo que po-
demos pagar

O Grupo de Esquerda no Parlamento 
Europeu − GUE/NGL

Justiça Económica

Meio Ambiente

Feminismo
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Regional
Muitas vezes, os processos internacionais são organizados regionalmente para que os paí-

ses possam agrupar-se para defender os seus interesses comuns. Alguns exemplos são a 

União Europeia, a União Económica da Eurásia, a União Africana, bem como os agrupamen-

tos regionais na ONU. Paralelamente a estes espaços de cooperação com o governo regio-

nal, existem locais nos quais a sociedade civil ou os partidos juvenis podem trabalhar em 

diversas regiões. Veja estas redes juvenis de partidos europeus: 

- Federação de Jovens Verdes Europeus (veja a sua rede feminista!)

- Jovens Socialistas Europeus

- Juventude do Partido Popular Europeu

- Juventude Liberal Europeia 

- Jovens Democratas pela Europa

- Juventude Cristã Política Europeia

- Juventude da Aliança Livre Europeia

Global
Como as alterações climáticas são um problema global que requer uma solução global, os 

processos internacionais que abrangem todas as regiões estão a ser cada vez mais usados 

para tomar decisões sobre mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

Conferência das Partes
A Conferência das Partes (Conference of the Parties, COP) começou com a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC) em 1992. A UNFCCC acordou que a cooperação 

internacional era necessária para combater a ameaça das alterações climáticas e pediu 

que as Partes assumissem responsabilidades variadas pelo seu papel neste processo. A 

COP é uma reunião anual para refletir e planear a implementação da UNFCCC. A presidên-

cia da COP e o país em que ela ocorre gira a cada ano, com a COP27 deste ano a realizar-

se em Sharm-El-Sheikh, no Egito, de 8 a 16 de novembro de 2022. 

Estrutura
A UNFCCC tem nove círculos eleitorais, que são agrupamentos de organizações com 

interesses diversificados, mas que estão sob um enquadramento comum em termos de 

objetivos:

- BINGO: Business and industry NGOs (ONG empresariais e industriais)

- ENGO: Environmental NGOs (ONG ambientais)

- Farmers: Agricultores e ONG agrícolas

- IPO: Indigenous people’s organizations (organizações de povos indígenas)

- LGMA: Local government and municipal authorities (autoridades governamentais locais e 

municipais) 

- RINGO: Research and independent NGOs (ONG de investigação e independentes)

- TUNGO: Trade union NGOs (ONG sindicais)
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- WGC: Women and Gender Constituency (círculo eleitoral da mulher e género)

- Veja a diversidade de trabalhos de investigação e fichas informativas, bem como do-

cumentos informativos para a COP. Também pode juntar-se à lista de defesa que está 

aberta a membros da sociedade civil que gostariam de se envolver na política climática 

internacional! Ou pode juntar-se à Women’s Caucus Mailing List (lista de correio da fação 

das mulheres), que é mais geral.

- YOUNGO: Youth NGOs (ONG de jovens)

A YOUNGO e a Conferência da Juventude
A YOUNGO defende os interesses dos jovens nas alterações climáticas internacionais. 

Todos os anos, a YOUNGO organiza e preside a Conference of Youth (COY), Conferência da 

Juventude, que se realiza antes da COP, no país anfitrião. A COY atua como um espaço para 

capacitação e formação em políticas, para preparar os jovens para a sua participação na 

COP. A COY tem quatro áreas principais: 

1. Documento de Política: É desenvolvido um documento de posicionamento que descreve 

as posições dos jovens para a COP27.

2. Capacitação: Delegados de mais de 140 países participam numa série de sessões ple-

nárias e temáticas, com tópicos relacionados com a forma como as alterações climáti-

cas afetam os diferentes setores e indústrias. 

3. Workshops de Formação de Competências

4. Intercâmbio Cultural 

COP27
Cada COP é precedida por uma reunião preparatória realizada um mês antes, denominada 

Pre-COP. A Pre-COP deste ano, uma reunião virtual, ocorreu de 19 a 24 de setembro. Este ano 

também houve uma reunião da Youth4Climate em Nova Iorque, para elaborar propostas 

concretas sobre temas que afetam o processo de negociação da COP27. E, em Roterdão, na 

Holanda, a Global Youth Adaptation Summit, a Cimeira Global de Adaptação da Juventude, 

teve lugar nos dias 3 e 4 de setembro e reuniu jovens e líderes globais com o objetivo de 

acelerar as medidas de adaptação e garantir que as perspetivas e soluções dos jovens são 

promovidas para cumprir o Pacto Climático de Glasgow. Mesmo que não participe nestas 

cimeiras da juventude, é importante prestar atenção aos processos que lá se passam, por-

que ajudarão a moldar a forma como se deve preparar e envolver com a COP. 

A COP27 realizar-se-á de 6 a 18 de novembro de 2022 em Sharm-El-Sheikh, Egito. Está divi-

dida entre uma zona azul e outra verde. A zona azul é gerida pela ONU e reúne delegações 

das 197 Partes, bem como organizações pré-aprovadas com estatuto de observador. A zona 

verde está aberta ao público, para se fazer ouvir através de eventos, exposições, workshops 

e palestras. 

A COP27 é a primeira cimeira climática no continente africano desde 2016 e as vozes da 

sociedade civil africana devem ser centrais nas negociações. No entanto, o movimento de 

direitos humanos egípcio, apoiado pela sociedade civil em todo o mundo, expressou as 
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suas preocupações sobre se a participação da sociedade civil na COP deste ano será signi-

ficativa o suficiente, porque o governo egípcio tem restringido os direitos à liberdade de ex-

pressão, associação e reunião pacífica e a levar ativistas e organizações da sociedade civil 

a tribunal. Foi criada uma petição que pede o fim destas restrições, mas ainda não se sabe 

como será a participação da sociedade civil em Sharm-El-Sheikh. 

A pandemia da COVID-19 exacerbou as desigualdades em todo o mundo e trouxe à luz os 

desequilíbrios de poder globais, perante a incapacidade de muitos países do Sul Global de 

ter acesso às vacinas de que precisam, devido ao acúmulo de vacinas pelo Norte Global. 

Não sabemos como a sociedade civil estará envolvida no espaço físico na COP27. O envolvi-

mento online, e outros formatos híbridos, permitem uma maior inclusão. Veja esta petição − 

embora ainda não se saiba se será utilizada na COP27. 

A COP27 tem quatro objetivos principais formulados pela presidência egípcia: 

1. Mitigação 

 Devemos unir-nos para cingir o aquecimento global a bem menos de 2º C e esforçar-nos 

para manter a meta de 1,5º C viva. Para tal, são necessárias ações ousadas e imedia-

tas, bem como aumentar a ambição de todas as Partes, em particular daquelas que se 

encontram em posição de agir e daquelas que podem liderar e que lideram pelo exem-

plo. A COP27 será uma oportunidade para os países cumprirem as suas promessas e 

compromissos com os objetivos do Acordo de Paris, para melhorar a implementação da 

Convenção.Este ano deverá assistir-se à implementação do apelo do Pacto de Glasgow, 

para rever a ambição das Contribuições Determinadas a Nível Nacional, e a criação de 

um programa de trabalho para a ambição na mitigação.

2. Adaptação

 Condições meteorológicas extremas, como ondas de calor, inundações, incêndios flo-

restais, tornaram-se uma realidade quotidiana nas nossas vidas. Os líderes mundiais, 

governos e es-

tados partes 

na convenção, 

reiteraram na 

COP26 o seu 

compromisso de 

reforçar a acção 

global em maté-

ria de Adaptação 

na COP26. O 

Objetivo Global 

de Adaptação foi 

um dos resulta-

dos mais signifi-

cativos da COP26. 



• 1992
Assinatura da UNFCCC na Cimeira da  
Terra no Rio

• 1995
  COP1 em Berlim

• 2005
  Entrada em vigor do Protocolo de Quioto

• 2014
Primeiro Programa de Trabalho de Lima sobre 
Género (Lima Work Program on Gender, LWPG) 
para promover o equilíbrio de género e integrar 
as considerações de género no trabalho das 
Partes para alcançar políticas e ações climáti-
cas responsivas ao género..

• 2016
 COP22 LWPG prorrogado por 3 anos

• 2020
Não houve COP devido à pandemia da 
COVID-19

• 2022
 COP27 Egito detém a presidência da COP

        

    1994  • 
Entrada em vigor da UNFCCC

1997  • 
Adoção do Protocolo de Quioto 

Os governos comprometem-se a limitar e reduzir 
as suas emissões de gases com efeito de estufa 
com base no princípio da responsabilidade co-

mum, mas diferenciada (os países industrializa-
dos são mais responsáveis pela crise climática 
e a capacidade de mitigação e adaptação dos 

países varia)

2012  • 
COP18

governos aceitam assinar um acordo sobre as 
alterações climáticas em 2015

2015  • 
COP21, Acordo de Paris 

Todos os países enviaram as suas Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (Nationally 

Determined Contributions, NDC) − planos não 
vinculativos para alcançar a meta do Acordo de 
Paris de limitar o aquecimento global a bastan-

te menos de 2º C, preferencialmente 1,5º C, em 
comparação com os níveis pré-industriais (ou 
seja, os níveis anteriores à revolução industrial 

do século XVIII/XIX).
As NDC cobrem a mitigação, adaptação e finan-

ciamento climático 
 

2019  • 
COP25 LWPG prorrogado mais 5 anos

2021  • 
COP26 Reino Unido e Itália detêm  

a presidência da COP

TIMELINE
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Na COP27, devemos garantir que se alcança o progresso crucial de que precisamos e 

exortar todas as Partes a demonstrar a vontade política necessária para capturarmos e 

avaliarmos o nosso progresso no sentido de aumentar a resiliência e ajudar as comuni-

dades mais vulneráveis. Além da meta global de Adaptação, a COP27 deve testemunhar 

melhorias na agenda global para a ação em adaptação, confirmando o que acordámos 

em Paris e aprofundámos no pacto de Glasgow no que diz respeito a colocar a adapta-

ção na vanguarda da ação global.

3. Mobilização financeira

 Na COP27, é essencial que façamos progressos significativos na questão crucial do fi-

nanciamento climático, enquanto fazemos avanços em todos os pontos da agenda 

relacionados com finanças. A importância da adequação e previsibilidade do financia-

mento climático é fundamental para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. Para tal, 

é necessário haver maior transparência nos fluxos financeiros e acesso facilitado para 

atender às necessidades dos países em desenvolvimento, especialmente África, países 

menos desenvolvidos e países insulares em desenvolvimento.

 Os compromissos e promes-

sas existentes, anunciados em 

Copenhaga e Cancun, passando 

por Paris e chegando a Glasgow, 

exigem um acompanhamento 

para esclarecer onde estamos 

e o que mais precisa de ser fei-

to. O progresso no pagamento 

dos 100 mil milhões USD anuais 

construirá uma maior confiança 

entre os países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, mostran-

do que os compromissos estão 

realmente a ser cumpridos.

4. Colaboração

 Reforçar e facilitar os acordos 

nas negociações é de extre-

ma importância para que a 

Presidência da COP27 alcance 

resultados tangíveis de forma 

equilibrada. O avanço das par-

cerias e colaboração ajuda-

rá a cumprir os nossos quatro 

objetivos e garantir a adoção 

pelo mundo de um modelo 
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económico mais resi-

liente e sustentável, em 

que os seres humanos 

estejam no centro das 

negociações climáti-

cas. As negociações da 

ONU baseiam-se em 

consenso e, para che-

gar a um acordo, será 

necessária a partici-

pação inclusiva e ati-

va de todas as partes 

interessadas. Estamos 

a trabalhar incansa-

velmente para garantir 

uma representação e 

participação adequadas de todas as partes interessadas relevantes na COP27, especial-

mente das comunidades vulneráveis e dos representantes de países da região africana, 

que são cada vez mais afetados pelos impactos das alterações climáticas. 

Precisamos de transformar os resultados de Glasgow em ação e dar início à sua imple-

mentação. É imperativo garantir que os seres humanos estão no centro das negociações 

sobre o clima. Os governos, o setor privado e a sociedade civil têm de trabalhar em conjun-

to para transformar a forma como interagimos com o nosso planeta. Temos de introduzir 

novas soluções e inovações que ajudem a aliviar os impactos adversos das alterações cli-

máticas. Também há que replicar e melhorar rapidamente todas as outras soluções favo-

ráveis ao clima para implementar nos países em desenvolvimento.

Formas de Envolvimento 

Antes
- Grupos de trabalho: No período que antecede a COP, pode dividir a sua organização em 

diferentes grupos de trabalho, por exemplo, comunicações, defesa de causas e envolvi-

mento da sociedade civil. Este método permitir-lhe-á coordenar melhor os seus esforços. 

- Pre-COP: Envolva-se com a cimeira da juventude e a conferência da juventude. Mesmo 

que não possa estar presente fisicamente, envie e-mails a outras organizações feminis-

tas ou aos grupos de trabalho com género, mantenha-se a par das suas posições e veja 

quais são as suas demandas para a COP deste ano.  Mantenha-se a par acompanhan-

do o trabalho da Women and Gender Constituency antes, depois e durante a COP. 
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Durante 
- Documento de posicionamento: Designe alguém dentro ou fora da sua organização 

para redigir um documento de posicionamento. Trata-se de uma excelente forma de 

resumir as expectativas de sua organização para a COP. Qual é a sua posição sobre os 

quatro temas da COP deste ano? Como é que estes temas se relacionam com os objeti-

vos ecofeministas do seu grupo? Depois, pode difundir este documento amplamente.

- Eventos paralelos: Embora o prazo para eventos paralelos à COP já tenha passado, ain-

da pode ser criativo(a) e organizar algo, como realizar um webinar ou fazer algo na sua 

área. 

Após 
- Documentos de resultados: A COP27 produzirá documentos de resultados a que poderá 

ter acesso e analisar. Quando analisar estes documentos, foque-se não só no que está 

a ser dito, mas também no que foi deixado de fora. Sente que foi esquecido algum as-

peto importante? Faltam elos-chave entre questões sociais e climáticas? Uma boa base 

para a análise é ver um debate sobre o plano de ação de género. 

- Reflexões: É sempre uma boa ideia refletir sobre um processo após ter acontecido. O 

que funcionou? O que não funcionou? Alguns métodos de comunicação podem ter sido 

mais eficazes do que outros, tal como as táticas empregadas pelos grupos de trabalho. 

Reunir-se com outras pessoas no final do processo para refletir sobre o mesmo permitir-

lhe-á planear os seus próximos passos e dar continuidade ao movimento. 
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Conclusão 
O ecofeminismo é um movimento que exige a participação de toda a sociedade. Pode ser 

fácil pensar que agir em questões políticas é algo apenas para especialistas, formuladores 

de políticas ou para aqueles com anos de experiência. Na realidade, o que acontece é ab-

solutamente o contrário. Você deve envolver-se da forma que puder. A defesa de uma causa 

pode ser feita de várias formas, de fazer uma publicação online a participar em processos de 

alto nível, como a COP27. A crise climática não vai ficar à nossa espera. Precisamos de ações 

− agora − que demonstrem que queremos um movimento climático que seja justo em maté-

ria de género. Este Kit de Ferramentas procura oferecer dicas e ideias que pode usar para se 

inspirar, e não diretrizes rígidas. Não existe uma forma “certa” de defender uma causa e fazer 

ativismo − o importante é lutar por algo em que acredita e respeitar os demais.  
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Anexo: Fontes Adicionais
Para mais trabalhos sobre interseccionalidade e justiça climática, consulte: 

- Center for Intersectional Justice and Gunda Werner Institute, 2019. “Reach everyone on the 

planet...” - kimberlé crenshaw and intersectionality

- European Network Against Racism and Center for Intersectional Justice, 2020, 

Intersectional discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward.

- Equinox, 2021 “Towards Gender Justice Rethinking EU Gender Equality Policy From an 

Intersectional Perspective”, Brussels 

- Equinox, 2021 “Towards Climate Justice Rethinking the European Green Deal from a racial 
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justice perspective”, Brussels

- Gender and Climate Justice −  Documento produzido no âmbito do trabalho da Oxfam 

sobre Género e Justiça Climática na América Latina. Texto de Alexandra Vásquez Fárez. 

Para redes de jovens ecologistas fora da Europa, consulte:

- African Youth Initiative on Climate Change 

- Arab Youth Climate Movement Qatar

- Asian Environmental Youth Network 

- Caribbean Youth Environment Network

Para mais dicas de defesa de causas na perspetiva dos jovens, consulte:

- Youth-led Advocacy resource hub by CHOICE for Youth and Sexuality

Contas para seguir nas redes sociais: 

@Intersectionalenvironmentalist 

@earthrisestudio 

@wecf_international

@wedo_worldwide

@oxfam_international
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