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Aprovada a criação da Plataforma Transição em Portugal
Foi aprovada no passado Domingo, dia 27 de M aio, em Sintra, a criação da
Plataforma Transição em Portugal.
Em assembleia geral das Iniciativas de Transição de Portugal, que teve lugar em
Sintra no passado Domingo, dia 27 de M aio, no âmbito do VI Encontro Nacional foi
aprovada e celebrada a criação da Plataforma Transição em Portugal.
Esta Plataforma tem como principais objectivos servir de interface às Iniciativas de
Transição já existentes e emergentes no território nacional, dando -lhes apoio na
promoção da resiliência local e coesão comunitária e fazendo a ponte entre estas e
a rede internacional (Transition Network).

Sobre o Movimento de Transição
O movimento de Transição é um movimento emergente internacional que parte de
iniciativas individuais e locais, procurando dar respostas positivas e proactivas aos
problemas com que se defronta a nossa sociedade, nomeadamente as alterações
climáticas, o pico do petróleo e as crises financeiras actuais. Defende uma alteração
do paradigma actual, focado no crescimento económico altamente dependente de
recursos fósseis, para um novo paradigma baseado na resiliência individual e
comunitária através do respeito por três princípios éticos fundamentais: cuidar da
Terra, cuidar das pessoas e partilha justa de excedentes.
Em Portugal este movimento apareceu há mais de dois anos e con ta com mais de
15 Iniciativas ativas. Apesar da enorme diversidade entre as mesmas,
nomeadamente quanto à sua natureza, tipo de actividades e abordagens, estas
têm vindo a trabalhar em rede desde o início e de forma descentralizada. Este
importante passo de criação da Plataforma vai permitir dar continuidade a esta
cooperação, agora de forma mais organizada e fluída.
Fonte: Transição em Portugal

Pela Transição em Portugal:
M arta Santos Lucas, 938408326, marta.slucas@ mediplano.pt
Isabel Gonçalves, 968494369, ijgoncalves74@ gmail.com e
David Avelar, 965494432, david.avelar@ tu-fcul.net
Referência: www.transitionnetwork.org

