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CAMPANHA #CLIMATEOFCHANGE LANÇA PODCAST PARA OUVIR OS 

JOVENS SOBRE UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL  
 

O que é que, por exemplo, Carolina Salgueiro Pereira, Joana Guerra Tadeu, e Mafalda Luís de Castro 

têm em comum? A vontade de contribuir para um mundo mais justo, digno sustentável, e o podcast 

semanal “Mudam-se os Tempos”, quer contribuir precisamente para isso e inspirar os jovens à ação. 

 

Semanalmente, uma conversa com jovens ativistas na linha da frente para explorar como é que, com 

esta mudança de tempos, fazemos acontecer a mesma vontade de justiça global. 

 

Algumas projeções apontam para que em 2050 o número de deslocados ambientais seja superior a 

143 milhões. Mais do que a sensação avassaladora desta mudança de tempos, de serem demasiadas 

notícias e demasiados problemas para processar individualmente, existe a noção de que estamos – 

coletivamente – com falta de soluções.  

 

Sabemos hoje que os desastres naturais provocam quase 14 milhões de deslocados por ano. À 

medida que a crise climática se aprofunda, os deslocados do clima também aumentam. No entanto, 

sabemos que existem outros fatores que condicionam estes números, nomeadamente a pobreza, os 

conflitos, as condições económicas, a degradação dos ecossistemas, a falta de governação, entre 

outros. 

 

Todos os dias, várias pessoas com as mais diversas experiências e pontos de vista, trabalham para 

deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontraram. Mas, no meio de tudo isto, que visão têm 

elas sobre esse mundo? Qual é a sua definição de impacto? Quais são, na sua perspetiva, as falsas 

soluções? Como é que podemos contribuir? 

 

É precisamente na interligação temática entre estes desafios e o processo de desenvolvimento, bem 

como no nosso papel enquanto atores do desenvolvimento, que a Campanha #ClimateOfChange surge, 

e o Mudam-se os Tempos, com Carolina Salgueiro Pereira como host, e já vários convidados 

confirmados, como Joana Guerra Tadeu (host da rubrica Ambientalista Imperfeita na Antena 3) ou 

Mafalda Luís de Castro (atriz e ativa nos temas para a sustentabilidade). 

 

Este podcast surge da vontade de aprender com quem trabalha diariamente por um mundo mais justo, 

digno e sustentável. E é produzido no âmbito do projeto #ClimateOfChange, implementado em 

Portugal pelo IMVF, com produção do Estúdio Manifesto e cofinanciamento da União Europeia e do 

Camões, I.P. 

As opiniões expressas no podcast são da exclusiva responsabilidade dos seus intervenientes e não 

refletem necessariamente as posições do IMVF e dos financiadores da campanha #ClimateOfChange. 

 
 
 
 

IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr  
Gabinete de Comunicação, Imagem e Eventos  
Tlm.: +351 933 988 028  
E-mail: cbenedito@imvf.org | dalves@imvf.org 
www.imvf.org 

 

http://linktr.ee/mudamseostempos
https://climateofchange.info/portugal/the-campaign/
http://linktr.ee/mudamseostempos
http://www.instgram.com/carolinasalgueiropereira
https://climateofchange.info/portugal/about-the-project/
https://www.imvf.org/project/campanha-climate-of-change/
http://www.imvf.org/

