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GUIA DE ATIVISMO: O TEMPO DE AGIR É AGORA! 
As alterações climáticas são uma das questões mais importantes do mundo e o maior desafio da humanidade. 
A emergência climática evidenciada pelas instituições internacionais e nacionais e validada pelos demais 
relatórios científicos, mostra-nos que o tempo de agir é hoje. Só a mobilização ativa irá permitir uma resposta 
assertiva a este desafio. É neste contexto que lançamos no Dia Mundial da Terra, o guia de ativismo Time to 
Act: Guia para a Campanha #ClimateofChange. 

A campanha europeia #ClimateofChange, implementada em Portugal pelo IMVF, financiada pela União 
Europeia e apoiada pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, foca-se na dimensão humana das 
alterações climáticas, em especial no papel das alterações climáticas na condução das tendências migratórias 
atuais e futuras. 

Para as coordenadoras do projeto em Portugal, Ana Isabel Castanheira e Mónica Santos Silva, “O Guia Time To 
Act apresenta-se como uma fonte de inspiração e informação sobre como criar uma campanha forte pela 
justiça social e climática. É uma ferramenta flexível, e de forma alguma exaustiva, que irá reforçar o trabalho 
dos ativistas na luta por um mundo melhor.” Para esta dupla de Cidadania Global do IMVF, “A emergência 
climática impacta diretamente no nosso bem-estar e condena a nossa casa comum. A mudança climática é 
uma ameaça grave e crescente ao nosso bem-estar e a um planeta saudável. O calor extremo, incêndios, 
inundações afetam milhões de pessoas, destroem a biodiversidade, acentuam a desflorestação, a destruição 
de solos e aumentam de forma exponencial a poluição. A esta tragédia ambiental temos de juntar a tragédia 
humana, em que milhares de pessoas são afetadas diretamente pelos efeitos das alterações climáticas. Desde 
2008, que inundações e tempestades devastadoras forçam mais de 20 milhões de pessoas a deixar as suas 
casas a cada ano, sendo que hoje mais de 3 mil milhões de pessoas vivem em países altamente vulneráveis 
aos impactos climáticos. Se queremos justiça social e climática, o tempo de agir é agora!” 

O novo relatório publicado pelo IPCC aponta que, até 2050, mil milhões de pessoas enfrentarão o risco de 
inundações costeiras devido à elevação do nível do mar. E que mais pessoas serão forçadas a deixar suas 
casas devido a desastres climáticos, especialmente inundações, aumento do nível do mar e ciclones tropicais.  

Mobilizar os cidadãos para as ameaças reais que enfrentamos, em tempos de incerteza e de desafios múltiplos 
que se interligam com o tema das emergências climáticas, é assim uma prioridade da sociedade civil. 

Descarregue o Guia Time to Act aqui (Guia sob embargo até às 00h00 de dia 21 de abril) 

Para mais informações:  
• https://climateofchange.info/portugal/  
• https://www.imvf.org/project/campanha-climate-of-change/ 

 

Para entrevistas e mais informações sobre o projeto, por favor contactar: 
Diana Alves – 933 988 028 | dalves@imvf.org 
 
#ClimateOfChange é a campanha de sensibilização pan-europeia liderada pela ONG italiana WeWorld e 
cofinanciada pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa DEAR. Um programa que visa desenvolver a 
consciência dos jovens cidadãos da UE sobre a ligação entre as alterações climáticas e a migração e envolvê-
los na criação de um movimento ativo para mudar o seu estilo de vida e apoiar a justiça climática global. Desde 
2020, 16 organizações europeias investigam, organizam debates em escolas e universidades, e promovem a 
campanha de comunicação e sensibilização #ClimateOfChange dirigida a milhões de jovens entre os 15 e os 
35 anos de idade de 23 Estados-Membros da UE. 
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