O primeiro acampamento de
acção em Portugal vai acontecer
no distrito de Leiria, na Bajouca,
onde um novo furo de gás está
agendado para 2019.

O que é gás fóssil?
O chamado “gás natural” é tão
natural como qualquer outro gás (e
qualquer substância que se
encontra no solo). O essencial é
que o gás é um combustível fóssil.
A sua extracção contamina
aquíferos, prejudica a agricultura,
e usa imensa água. A produção de
energia por gás alimenta a crise
climática,
que
ameaça
a
humanidade inteira.

O que é justiça climática?
Os países e povos mais afectados
pela crise climática são os que têm
menos responsabilidade nela. E só
90 empresas são responsáveis por
mais de dois terços das emissões
de CO2. Estas empresas lucram
pela perpetuação do sofrimento
das pessoas comuns. A nossa luta é
uma luta pela sobrevivência e
também pela justiça social.

O que é um acampamento
de acção?
Vamos ter um programa cheio,
com conversas, oficinas, concertos
e formações, para partilhar
conhecimentos e experiências.

No fim do acampamento, vamos
fazer uma acção massiva contra o
projecto de gás.
Toda a gente é bem-vinda,
especialmente
se
nunca
participaste numa acção deste
género. Vamos ter todos os tipos
de formação de que possas
precisar.
Junta-te a nós no Camp-in-Gás e
vamos construir um futuro para
todos e todas.
Inscrições abertas a partir do dia
20 de Maio.
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