
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datas: 22 a 29 maio 2022 

Local: Viena, Áustria 

 
 
Quem organiza o Climate Camp? 

O Climate Camp 2022 é organizado por um grupo de 40 pessoas com idades entre 18 e os 36 anos, 
integrantes de diferentes associações, grupos e movimentos ligados à Justiça Climática (e não só!). 
A ONGD austríaca Sudwind, parceira do projeto 1Planet4All, apoia a organização do Climate Camp. 

Em que consiste? 

Os Climate Camp’s estão no centro do movimento pela Justiça Climática.  São lugares de 
networking, partilha, intercâmbio e educação entre diferentes grupos políticos e sociais que 
defendem a sustentabilidade ambiental e a justiça social.  
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O Climate Camp está assente em 4 pilares:  

EDUCAÇÃO 
Aprender junt@s, numa rede de partilha: 
O Climate Camp sensibiliza, informa e inspira novas pessoas para a justiça climática. 
Através da criação de uma rede de partilha de conhecimentos e de experiências, torna-
se mais resiliente, mais forte e mais eficaz.  

NETWORKING 

Conectar movimentos e promover sinergias na diversidade:  
O Climate Camp é um espaço de articulação de diversos grupos emancipatórios, 
procurando promover a compreensão de semelhanças e diferenças e, assim, fortalecer 
posições e vínculos solidários. 

AÇÃO DIRETA 
Protesto criativo – intervenção discursiva por meio da ação: 
Através de várias formas de protesto e de ação em torno do Climate Camp, as pessoas 
intervêm ativamente no discurso predominante.  

MODOS DE VIDA 

ALTERNATIVOS 

Uma Boa Vida para Tod@s, tornando-a tangível:  
O Climate Camp é um lugar para experimentar formas de vida inovadoras, sustentáveis 
e de base democrática. Destina-se a inspirar as pessoas e, assim, trazer uma mudança 
de valores a longo prazo: longe da competição e em direção à cooperação. 

 Podes saber mais aqui sobre o Climate Camp de 2021 

 
 
Despesas e logística Climate Camp 2022 

As despesas inerentes à participação no Climate Camp são asseguradas pelo projeto 1Planet4All 
quer através da ONGD VIDA (Portugal), quer através da ONGD parceira Sudwind (Áustria). 

Inclui: 

− Viagem de Lisboa (Portugal) até Viena (Áustria) (ainda por confirmar com o projeto: opção Bus 
+ Comboio ou Avião) – partida prevista a 20 ou 21 maio e regresso a 29 maio 2022 

− Seguro de Viagem 

− Refeições asseguradas através de vouchers-refeição que serão facultados à chegada do Climate 
Camp 2022 (inclui pequeno-almoço, almoço e jantar) 

− Pocket-money diário de 25 euros 

 

Não inclui e tenho que levar: 

− Tenda e saco de cama  

− Itens de higiene e de necessidade pessoal (ex: champô, sabonete, medicação) 
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− Cartão Europeu de Seguro de Doença (gratuito e recomendado) – Mais informação aqui 

− Covid-19: Cumprimento de todas as políticas governamentais e requisitos de entrada na Áustria 
em vigor à data da viagem 

 
Quero participar! O que preciso e como faço? 
 
− Ter entre 20 e 35 anos 

− Disponibilidade de, pelo menos, 10 dias (seguidos)  

− Sentir-se confortável com a língua inglesa (compreensão e expressão) 

− Vontade de aprender e ter uma experiência de cooperação e partilha internacional na temática 
da justiça climática 

− Autonomia e sentido de responsabilidade 

 

Uma vez que as vagas são limitadas, iremos selecionar os/as participantes mediante as respostas 
recebidas (inclui uma posterior e breve entrevista para os/as selecionados/as). Será dada 
preferência à participação anterior noutras atividades do projeto 1Planet4All, bem como à ordem 
de inscrição. 

Se tens disponibilidade e interesse, inscreve-te no seguinte link: 
https://forms.gle/TDCbtQtzH8Qfety56 
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