O GAIA (Grupo de Acção e Intervenção Ambiental) é uma
associação ecologista portuguesa fundada em 1996, com uma
forte componente activista. Promovendo as intervenções a
partir do trabalho de base, articula a capacitação das pessoas
com acções directas, criativas e não-violentas.
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da crítica ao modelo social e económico que explora e prejudica o
planeta, a sociedade e as gerações futuras.
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mundo ecologicamente resiliente e socialmente justo.
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Fomenta o cooperativismo e a autogestão, estimulando a
felicidade emocional através de práticas de apoio mútuo e a
partilha de informação e saber-fazer populares.
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justiça ambiental, social e climática e pela soberania alimentar.

Trabalha em rede com outros colectivos, associações e
indivíduos a nível local, regional, nacional e global, lutando por
justiça ambiental, social e climática e pela soberania alimentar.

Para além do núcleo de Lisboa, onde o GAIA tem sua sede, o grupo
actua no meio rural—Alentejo—e ainda através de uma rede de
activistas espalhada pelo pais, com quem partilha recursos,
aprende em conjunto e constrói a democracia de base.
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