Plano de Actividades
2018 do núcleo de
Lisboa do GAIA

>> Jantares Populares: Sendo a principal actividade do espaço em Lisboa, importante pelo
destaque que dá a uma variedade de temas sócio-ecológicos e pelo contributo aos magros cofres
do GAIA Lisboa, o núcleo tem como objectivo em 2018 continuar a organizar em média 2 jantares
populares por mês.
>> Sementeca: Como actividade prática, exemplo de DIY e de soberania alimentar, a Sementeca
continuará a marcar presença no espaço e visa-se organizar 3 encontros ao longo do ano,
assinalando momentos diferentes da prática de horticultura e preservação de sementes.
>> Loja Grátis: A Loja Grátis foi re-organizada e está aberta sempre que o GAIA estiver aberto.
Adicionalmente, sempre que os eventos o permitam, dar-se-á destaque especial a esta iniciativa.
E ainda, sempre que possível, a Loja Grátis “vai à rua” e distribui e/ou troca os seus objectos reutilizáveis.
>> Campanha Sementes Livres: O GAIA Lisboa tem sido o principal dinamizador desta
campanha, que entretanto foi descentralizada e é mantida viva por núcleos em Coimbra, Caldas
da Raínha, GAIA Alentejo, Sintra, Pinhal Novo e Cadaval. Membros da Campanha aproveitarão
oportunidades para fazer banca em eventos ou festivais (como a Festa da Semente em São
Martinho das Amoreiras) e para falar a convite em eventos ou debates. Três eventos maiores
marcarão o ano: a Festa da Semente no dia 3 de Fevereiro em São Martinho das Amoreiras; a
Festa de Verão “Em Pratos Limpos” em Sintra nos dias 2 e 3 de Junho; a Assembleia Geral do
GAIA com evento a definir em torno do dia da Soberania Alimentar (16 de Outubro).
>> Iniciativa conjunta do GAIA Lisboa e GAIA Alentejo “CampoCidade”: irá dinamizar vários
momentos ao longo do ano com os objectivos de 1. sensibilizar para a necessidade de aproximar
campo da cidade, 2. encontrar formas de defender a pequena agricultura agro-ecológica e ainda
3. promover a subsistência confortável do pequeno agricultor. Projectos que estarão em destaque
são: o PRODAR (formas de subsistência confortável da pequena agricultura agro-ecológica) e o
REPASO (certificação participada da pequena agricultura agro-ecológica). Os núcleos do GAIA
tentarão obter financiamento para intercâmbios e projectos regenerativos de forma a poder
cumprir com os objectivos (por exemplo, para poder ir visitar o Genuino Clandestino na Itália). O
pontapé de saída é dado no dia 23 de Março. O evento / Festa de Verão “Em Pratos Limpos” vai
transformar-se num COMBOIO CAMPO-CIDADE com ajudadas nos sítios onde pára. Começa 2
de Junho em Sintra, na cooperativa BOA. A assembleia geral do GAIA no dia da Soberania
Alimentar (16 de Outubro) com evento acoplado dará mais uma oportunidade. Por fim, tentar-se-á
criar uma “rota de abastecimento” de pessoas interessadas em Lisboa através da RECO,
aproveitando a Feira da Alegria que tem lugar todos os 3ºs Domingos de cada mês em Sâo Luís.
>> Alterações Climáticas: o GAIA participa no movimento em defesa da Justiça Climática e em
protesto contra a exploração de petróleo e gás em Portugal, para além de ajudar a promover a
Campanha Empregos pelo Clima. Membros do GAIA participarão no Encontro Nacional pela
Justiça Climática em Fevereiro. Marcarão e.o. presença na Manifestação do dia 14 de Abril contra
o furo em Aljezur.

>> Terramoturismo e STOP Despejos: O GAIA Lisboa manterá durante 2018 o seu Posto de
Terramoturismo, que abre uma vez por semana para registar ocorrências (despejos, bullying
imobiliário ou impactos do turismo de massa) em Alfama, informar as pessoas sobre o que se
passa na área da habitação e sobre quais são os seus direitos e ainda ajudar a mobilizar contra a
turistificação e gentrificação do centro de Lisboa. O GAIA faz parte do recém-criado movimento
STOP Despejos e nessa capacidade ajudará a promover esta causa e a mobilizar pessoas para
parar os despejos e reclamar o direito à habitação e das pessoas a permanecerem nos seus
bairros.
>> Recicleta: A Recicleta manterá a sua actividade semanal durante 2018, abrindo todas as
Quintas-feiras para receber pessoas que queiram aprender a arranjar / manter as suas bicicletas
e/ou informar-se sobre meios de mobilidade suaves.
>> Assembleias Quinzenais (abertas a todis): Em 2018, o GAIA Lisboa continuará a reunir em
assembleia quinzenal no espaço em Alfama, e convida todas as pessoas que queiram ajudar a
dinamizar o espaço e/ou propor dinamizar um evento específico no espaço.
>> Outras actividades: O GAIA estará atento às necessidades de outras plataformas de que faz
parte, nomeadamente a Plataforma Transgénicos Fora, a Plataforma Salvar o Tua, a Plataforma
TROCA, a constelação Reclaim the Fields, a Plataforma No Patents on Seeds e a Aliança Global
pela Liberdade da Semente.

