GAIA
GRUPO DE ACÇÃO E INTERVENÇÃO AMBIENTAL

Plano de actividades para 2016 – Núcleo de Lisboa
Introdução
O GAIA – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental é uma organização não
governamental ambiental que desenvolve as suas actividades desde há 19
anos, quando ainda era um grupo académico residente na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
A amplitude geográfica dos seus projectos e a manifestação de interesse por
esta associação por pessoas de todos os ponto do país, tornou possível o seu
crescimento e a criação de mais um núcleos GAIA- Alentejo.
Em 2006 o GAIA – Lisboa e sede nacional mudaram para a cidade de Lisboa,
para o Bairro da Mouraria, onde projectos sociais começaram a ter mais
visibilidade.
Em 2009/2010, o espaço em Lisboa na Mouraria termina tendo o GAIA
funcionado noutros espaços que se diponibilizavam para continuar a sua
actividade.
Em 2012 o GAIA muda-se de novo para um espaço em Alfama.
Este documento pretende compilar os projectos para 2016 para o núcleo de
Lisboa.

Objectivos Gerais
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Continuar a dinamizar o novo espaço do GAIA em Alfama
Criar e dinamizar diversas actividades no espaço de forma torná-lo um
espaço de reflexão e crítico
Apostar na formação aberta e livre ao público
Potenciar apoios estruturais e humanos para uma vida mais
participada/crítica e livre dentro do bairro e da cidade de forma a ser
uma alavanca para emancipação de participação social de todas as
pessoas
Tornar o espaço em Alfama um ponto de encontro-convívio
(convergência) e discussão dentro do bairro de Alfama e na cidade
Educar livremente para uma consciência social e ambiental que vise a
criação de uma sociedade sustentável e equitativa
Sensibilizar as pessoas sobre riscos ambientais e fomentar práticas
ecológicas
Promover formas de viver “decrescentistas”
Participar e incentivar os jovens ao exercício da cidadania democrática,
social, paritária, intercultural e ambiental

•
•

Cooperar e Optimizar com entidades que pontenciem as causas que o
GAIA defende à escala nacional
Cooperar com entidades dentro do bairro criando e dinamizando diversas
actividades

•
Objectivos Específicos
• Implementar projectos a longo prazo, de forma a manter uma intervenção
constante e continuada junto da população da freguesia e da cidade
• Projecção de documentários e filmes temáticos (rendimento básico universal,
justiça climática)
• Disponibilizar livros e documentação relacionados com as temáticas trabalhadas
• Organizar acampamentos à escala nacional de discussão-acção sobre temas que
o GAIA aborda e defende
• Organizar sessões informativa com cooperativas de consumo/grupos de consumo
(de distância curta e ecológicos) em Lisboa
• Organizar jantares críticos sobre as justiça climática e a necessidade urgente de
mudar o sistema
• Organizar jantares críticos sobre soberania alimentar
• Dinamizar com actividades em hortas a rede de hortas pela diversidade
Nome: Jantares Populares
Descrição: O Espaço em Alfama irá organizar, frequentemente Jantares de
consumo responsável e ético. Estes petiscos são coordenado por voluntários do
GAIA, mas estão aberto à participação de todas as pessoas. Estes Jantares são
uma forma de divulgação das actividades do GAIA e de angariação de
voluntários que mais tarde poderão integrar no projecto. Ao mesmo tempo os
Jantares irão ser acompanhados de sessões de informação sobre temas que
sejam importantes e pertinentes de discutir na altura que forem organizados.
Nome: Debates, projecção de documentários, cinema crítico
Descrição: Organização de debates, conferências, projecção de filmes sobre
temas cuja actividade do GAIA se identifica (por exemplo: rendimento básico
universal, plano nacional de barragens, campanha das sementes livres,
decrescimento).
Nome: Ciclo-oficina de Alfama: Recicleta (oficina de reparação de bicicletas)
Descrição: Em parceria com o Ciclo-Oficina de Alfama esta actividade
pretende tornar os utilizadores aptos a reparar a sua própria bicicleta. Ao
mesmo tempo a longo prazo esta actividade promove e sensibilização para o
uso de transportes não poluentes ou mesmo a promoção da caminhada como
meio de locomoção. Em 2016, a Recicleta quer dinamizar o projecto sobre
máquinas a pedal. Este projecto tem como objectivo, construir maquinas do
dia a dia 100% resilientea a nível energético por ter como fonte a energia
humana. A partir de electrodomesticos usados e desmontados com partes das
bicicletas recicladas, o colectivo da Recicleta pretende investigar e produzir
protótipos de elctrodomésticos resilientes que serão produtos copyleft, ou seja,
disponíveis para qualquer pessoa reproduzir e utilizar.

Nome: Apoio na manutenção de hortas comunitárias na cidade Cooperação na
Manutenção de horta
Descrição: O GAIA predispõe-se a organizar actividades em hortas parceiras
com princípios agro-ecológicos com o objectivo de motivar cada vez mais
pessoas a participarem e contribuir para a gestão das hortas. Da mesma forma
disponibiliza ferramentas, materiais e sementes para todos os que querem
participar na horta.
Nome: Campanha das sementes
Descrição: Na sequência de uma proposta de lei que proíbe a troca de
sementes de uma forma livre o GAIA associou-se a uma campanha que
pretende contrariar a aprovação desta lei. Neste sentido existem muitas
actividades em que o GAIA participa dentro da Campanha das sementes
Livres.
Nome: Sessões de incentivo para crescimento das cooperativas de consumo
(distância curta)
Descrição: Nestas sessões pretende-se incentivar formas de organizar mais
horizontais dentro de um sistema de alimentar mais próximo, mais saudável,
mais ecológico e socialmente mais justo entre quem produz e quem consome.
Nome: Oficinas Faz Tu Mesmo
Descrição: Baseados nos resultados de 2010 no Centro Social do GAIA , o
GAIA prevê continuar as oficinas, mas tentando responder às necessidades
sentidas por quem utiliza o espaço e pelo bairro à volta (exemplo, costura,
fermentados)
Estes workshops pretendem criar independência em relação a um sistema que
não queremos suportar, ou seja, criar meios, acções que nos façam viver de
forma cada vez mais livre (das empresas e dos governos).
Estas acções podem também ser uma resposta aos problemas de hoje em dia
devido à supremacia do sistema capitalista.
Nome: Encontros Nacionais
Descrição: Os encontros nacionais visam reunir os associados da associação,
potenciando a troca de experiências entre os voluntários envolvidos nos
diferentes núcleos e a planificação de campanhas nacionais.
Nome: Bancas informativas
Descrição: Com as bancas pretende-se ir a encontro as pessoas e
disponibilizar informações relativas às temáticas propostas. As bancas
realizam-se com frequência indeterminada mas normalmente acompanham
outras actividades passíveis de serem coordenadas.

Nome: Campanha Transgénicos Fora
Descrição: o GAIA tem tido a luta contra a introdução de organismos
geneticamente modificados como a sua principal bandeira. De amplitude
nacional, o núcleo de Lisboa tem tido uma parte bastante activa e tende
continuar assim em 2014. No horizonte estão actividade como a organização
de uma ciclocaravana; sessões de esclarecimento; participação em
conferências internacionais; publicação de informação relevante. A par disto, e
como organização parceira da Plataforma Transgénicos Fora, o GAIA pretende
continuar a campanha e os projectos neste assunto, considerado um dos
pilares do GAIA.
Nome: Campanha pós-consumista
Descrição: o GAIA tem tido a luta contra os desperdícios e sobre o consumo
responsável e ecológico dentro de um movimento decrescentista. De amplitude
nacional, o núcleo de Lisboa tem tido uma parte bastante activa e tende
continuar assim em 2016. No horizonte estão actividade como a organização
de uma loja grátis e sessões de esclarecimento; participação em conferências
publicação de informação relevante.

