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 1. Introdução
O G.A.I.A Grupo de Acção e Intervenção Ambiental – é uma associação ecologista,
inovadora, plural, apartidária e não hierárquica. Foi fundada em 1996 e actua a nível
nacional e regional com núcleos em Lisboa e no Alentejo. Como associação ambientalista
foca as temáticas ambientais integrando-as em questões sociais e políticas. Procura
informar e capacitar de forma activa, interactiva e criativa para sensibilizar e criar
consciência sobre as raizes sociais dos problemas ambientais.
 1.1. GAIA Lisboa
O nº 40 da Rua da Regueira é é o ponto fulcral para o desenvolvimento de todas as
actividades da associação na cidade e é um lugar de discussão, de crítica social e
ecológica, e de organização política em Lisboa.
Em Fevereiro de 2020, recebemos uma
notificação da Câmara Municipal de Lisboa
para saída imediata do espaço, património
municipal. Finalmente, depois de um intenso
processo burocrático, admnistrativo e judicial
conseguimos em Setembro de 2020 a
revogação da decisão. Aguardamos agora a
assinatura de novo contrato ou protocolo,
que garanta a nossa permanência no
número 40!
 1.2. COVID 19
Em Março somos tod*s interceptados pelos despachos e decretos de distanciamento
social, um vírus, o estado de emergência. O GAIA tinha acabado de receber ordem de
despejo. Estivemos duplamente condicionados a suspender todas as atividades previstas
para 2020. No entanto, conseguimos focar a nossa energia em não perder o espaço.
Pensámos em várias estratégias e recebemos o apoio de outros coletivos,
nomeadamente, o Climáximo e a STOP Despejos. Com a ajuda de uma advogada
encetámos uma série de acções e reuniões que permitiram invalidar as alegações
recebidas.
O ano da Lisboa capital verde europeia é o ano da pandemia e o ano da primavera na
cidade mais luxuriante de que se tem memória, independente da celebração ou com
qualquer eminente acção política municipal. Houve um decrescimento, não voluntário,

mas súbito, com estridentes consequências sociais e económicas, que mostram uma vez
mais por que é que a orientação do GAIA faz sentido: a ecologia sem justiça social e
política não chega. O GAIA fica. Permanece ali no número 40, de uma rua estreita de
Alfama, a relembrar que há um caminho a fazer.

2. Recicleta
A Recicleta, ciclooficina comunitária em Alfama, continuou a
funcionar às quintas-feiras das 19h – 21h, graças aos
nossos incansáveis voluntários e ativistas da bicicleta!
Este ano devido à pandemia, suspendemos a atividade em
Março e reabrimos em Maio, através de marcações.
Em Agosto fizemos uma paragem para descanso dos
voluntários.
Reabrimos em Setembro, e durante os meses de Novembro
e Dezembro voltámos a funcionar com marcações.

No exterior realizámos:
Setembro: 13/9 - Recicleta na Arroz Estúdios
A sessão prevista para Outubro: 16, 17, 18/10 4ª edição do Festival.Eco foi cancelada porque o
Festival não se realizou.
O balanço da atividade é positivo, tendo notado
que durante os meses de Maio, Junho e Julho
houve um aumento na procura do apoio da
Recicleta.

3. Sementeca
Realizámos o curso "Semeia!"i com o objetivo de aprender a produzir as próprias
sementes agroecológicas. Tivemos 10 inscrições. Inicialmente tínhamos previsto 12
sessões a decorrer entre 1 Março e 17 de Maio.
i https://www.diyseeds.org/pt/films/
Realizámos duas sessões presenciais, para 10 -12 pessoas:
01/03 - Classificação Botânica, Selecção de Planta, Semente e Polinização
08/03 - Técnicas de isolamento, polinização manual, limpeza e secagem de sementes

Retomámos o curso online, a partir de final de Abril, com menos participantes (4-6) e com
a seguinte reprogramação.
26/04 - Fava, Ervilha e Cebola
03/05 - Couves
10/05 - Mais Couves!
17/05 - As Umbelíferas
24/05 - Alface, Chicória, Cardo e Alcachofra, Girassol
31/05 - As 3 irmãs
07/06 - A horta de verão: Pepino; Melão; Melancia; Tomate; Beringela; Pimento.

O balanço do
curso foi muito
positivo, com
troca de
experiências e
partilha de
dúvidas e de
conhecimentos
entre
participantes.

Ainda online:
30/05 - Participámos na sessão online da Richmond Public Library Seed Saving in a Time
of Crisis

4. Outras atividades
31 Janeiro, Reunião introdutória ATERRA, este encontro para dar a conhecer a novas
pessoas interessadas a campanha pela redução do tráfego aéreo e desenvolvimento de
outras formas de mobilidade, que o GAIA subscreve.
18 Fevereiro, O que vai acontecer aqui?, com a Stop Despejos.
Participaram cerca de 40 pessoas neste encontro, onde projetámos o filme do coletivo
Left Hand Rotation e debatemos a luta pela habitação na cidade de Lisboa e as vitórias
alcançadas pela STOP Despejos.
11 Maio, Entrevista para o programa de TV Biosfera sobre o controlo sobre as sementes
agrícolas e as ameaças à soberania alimentar.
A programação mensal do espaço foi cancelada a partir de Março.
A oficina de produção de sabão a partir de óleo usado "EnSaboadela" prevista para 25 de
Julho foi também adiada.

5. Participação noutras plataformas
10 Fev 2020: Com a plataforma Transgénicos Fora, que integra, o GAIA esteve no
lançamento da Campanha: Agro-Ambientais sem Glifosato/Herbicidas ii
iihttps://gaia.org.pt/2020/01/31/10-fev-2020-lancamento-da-campanha-agro-ambientaissem-glifosato-herbicidas
(link:)/
7 Jun 2020: GAIA apoia a organização do encontro presencial da Plataforma
Transgénicos Fora, no Cadaval, nos terrenos do agricultor e activista anti-OGM, Sr. João
Vieira, que nos explicou em detalhe porquê e como é guardião de trigos e milhos
ancestrais.
24 Out 2020: GAIA ajuda a organizar o debate misto (online/presencial) e participa com
uma apresentação na Herdade da Tojeira em V.V, de Ródão: “As medidas agroambientais e as novas estratégias europeias “Do Prado ao Prato” e “Biodiversidade”
(https://www.stopogm.net/debate-agro-ambientais-e-as-novas-estrategias-europeias/)
Ao longo do ano, participação nas Assembleias da STOP Despejos
6. Projetos
No âmbito do Projeto trAEce - Agroecological Vocational Training for Farmers project
nº2019-1-HU01-KA202-060895
 24/02/2020 Lançamento do projecto trAEce – Projecto de formação vocacional em
agroecologia para agricultoresiii
iiihttps://gaia.org.pt/2020/02/03/lancamento-do-projecto-traece-projecto-de-formacaovocacional-em-agroecologia-para-agricultores/
 21/07/2020 Visita às práticas agroecológicas do Monte do Seixo reúne parceiroschave de Castro Verde e Mértolaiv
 14/12/2020 Publicação do Relatório Analise-da-situacao-da-agroecologia-emPortugal-2020-PTv

iv

https://gaia.org.pt/2020/06/13/visita-as-praticas-agroecologicas-do-monte-do-seixo-reune-parceiros-chave-de-castro-verde-emertola/

v

https://gaia.org.pt/2020/12/14/projecto-traece-levantamento-da-situacao-da-agroecologia-em-portugal/

