
Apresentações relâmpago – Ocupa  

 

Peço a palavra.  

O meu nome é (...) e faço parte da greve climática estudantil. Estou aqui porque 

estou assustada com o mundo que temos, e com o mundo que vamos ter daqui 

a 5 anos.  

 

Estou aqui porque sei que alguns de vocês também estão, e porque em conjunto 

podemos transformar o susto na ação que mude radicalmente o que será o 

mundo daqui a 5 anos.  

 

Peço que me ouçam só durante 5 minutos.  

 

§1. Estamos fodidos. 

1.1ºC de aquecimento global – aquilo que temos hoje – significa 1/3 do Paquistão 

estar debaixo de água devido a cheias brutais que mataram milhares de 

pessoas. Significa ondas de calor na índia nunca antes vistas que fazem com 

que o simples ato de respirar seja impossível. Significa 90% do território 

Português em seca severa e 80 mil hectares do nosso país em cinzas. Isto é 

1.1ºC. 

 

1.5ºC de aquecimento global – aquilo que os cientistas nos dizem ser a barreira 

de segurança a partir da qual os piores fenómenos climáticos se tornam 

irreversíveis – parece cada vez mais impossível. A continuação da civilização 

como a conhecemos hoje parece cada vez mais impossível. Estou assustada. 

 

§2. As respostas dadas até agora são um roteiro para o fim do 

mundo. 

Temos menos de 8 anos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 

drasticamente, deixando os combustíveis fósseis debaixo do chão e realizando 

uma transição energética justa para deixarmos de depender deles sem deixar 

ninguém para trás. Temos menos de 8 anos para cortar metade das emissões a 

nível global, e atingir neutralidade carbónica até 2030 em Portugal.  

A cada ano que perdemos, a transição torna-se mais e mais difícil. A cada ano 

que perdemos para a inação, milhares e milhares de vidas são sacrificadas. A 

cada ano que perdemos, o nosso futuro é sacrificado.  

 

Caso o Acordo de Paris fosse cumprido, estaríamos a olhar para um aumento 

de temperatura de 3,5ºC. Repito, 1.1ºC significa 1/3 do Paquistão estar debaixo 

de água. Portugal nem o Acordo de Paris está a cumprir.  

Enquanto ondas de calor tornam o simples ato de respirar impossível para 

milhares de pessoas na Índia, não só Portugal não tem planos para cortar 

emissões, como se prepara para as aumentar, com intenções de expandir e 



construir novos aeroportos, expandir o porto de receção de gás fóssil em sines, 

construindo um gasoduto no norte, entre outros.  

 

Enquanto os incêndios avassaladores queimam o nosso território, o nosso 

ministro da economia e do mar, e ex-CEO de uma petrolífera – António Costa e 

Silva -, tenta minar o alto mar e diz-se recetivo para que empresas lhe façam 

propostas para explorar gás em Portugal.  

 

Enquanto milhares de famílias em Portugal não sabem como vão pagar as suas 

contas, empresas como a GALP fazem lucros nunca antes vistos através da 

exploração de países do sul global para trazer mais combustíveis fósseis para 

Portugal.  

 

Estou assustada. Se o percurso que seguimos até hoje significa 1/3 do Paquistão 

estar debaixo de água, 90% do nosso território em seca severa e escassez de 

água e comida por todo o mundo, que mundo vamos ter daqui a 5 anos se 

continuarmos na mesma trajetória? Como será um futuro com mais de 3,5ºC de 

aquecimento global?  

 

§3. Mas isto não tem de ser o fim do mundo.  

É certo que nem ninguém no Paquistão, nem nenhum estudante aqui tem culpa 

disto. Isto dá-me raiva. Mas também é certo que este é o mundo que herdámos, 

e que o que fazemos ou não agora vai influenciar decisivamente os próximos 5 

anos e a existência ou não de um futuro habitável.  

 

O tempo para falsas esperanças acabou. Quem devia estar a resolver esta crise 

está a lucrar com o fim da civilização como a conhecemos. Temos de deixar de 

assumir que está tudo ok, que tudo vai ser resolvido. Temos de enfrentar a crise 

como ela é. Ouvir isto e seguir com a nossa vida como se nada se passasse não 

é uma resposta emocional adequada à nossa situação. O que está em causa é 

mudarmos tudo antes que tudo mude por nós. Isto não tem de ser o fim do 

mundo. A pergunta é: como é que se muda o mundo?  

 

§4. Temos de agir. Temos de nos radicalizar. 

Em Portugal, através de várias táticas – desde manifestações até ações de 

desobediência civil – conseguimos parar todos os contratos de exploração de 

petróleo e gás que existiam.  

 

Agora, para cortarmos emissões à escala e ritmo necessários para um futuro, 

precisamos de nos mobilizar de novo em massas como nunca antes visto por 

justiça climática. Enquanto as contradições deste sistema avançam ao mesmo 

ritmo que a destruição da vida na terra, mobilizar-nos com mais força do que 

alguma vez o fizemos é uma necessidade existencial.  



 

Precisamos de criar disrupção no sistema que nos está a levar para o colapso. 

Faltar às aulas e fazer manifestações já não é suficiente – as emissões 

continuam a aumentar enquanto o tempo diminui. Com o escalamento da crise 

climática e da urgência, escalamos também as nossas táticas.  

 

§5. Vamos ocupar as nossas escolas e universidades 

Não podemos continuar a fingir que está tudo bem. Não podemos continuar a ir 

às aulas como se a nossa casa não estivesse a arder. Temos de dizer ao nosso 

governo e à sociedade que precisamos de mudar tudo. Por isto, vamos criar 

disrupção nos nossos espaços – os espaços a que pertencemos, onde temos 

influência para nos organizarmos, e onde devíamos estar a preparar-nos para 

responder ao maior desafio das nossas vidas – as nossas escolas e 

universidades.  

 

Os estudantes já provaram a sua força no passado, desde a crise académica de 

62 que foi um primeiro golpe na ditadura fascista, até às greves às aulas nunca 

antes vistas de milhares de estudantes em 2019. Agora temos de o fazer de novo 

e melhor. Temos de arriscar porque o que está em risco são milhões de vidas.  

 

Enquanto estudantes movidos pela urgência de atingir justiça climática nos 

prazos ditados pela ciência, vamos ocupar as nossas escolas e universidades – 

começando dia 7 de Novembro – até que as nossas reivindicações sejam 

atendidas: o fim aos combustíveis fósseis até 2030, e o fim a todos os fósseis no 

governo, começando com a demissão imediata do nosso ministro da economia 

e do mar, António Costa e Silva.  

 

§6. Junta-te a nós 
Saber que vivemos em crise climática e não fazer nada não é uma resposta 

emocional adequada. Saber que nos estamos a dirigir para um futuro inabitável 

e achar que estamos a fazer o suficiente não é uma resposta emocional 

adequada. Existem inúmeras outras possibilidades à nossa frente, e o que tu 

decides fazer agora pode mudar tudo antes que tudo mude por nós.  

 

Se quiseres fazer parte desta mudança e ocupar a tua escola/universidade, ou 

se ainda estiveres com dúvidas mas quiseres saber mais sobre isto, vem falar 

comigo a seguir. 

 

Obrigada por me ouvirem.  


