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INDIGNAINDIGNAÇÇÃOÃO TRANSITRANSIÇÇÃOÃO

ResiliênciaResiliênciaResistênciaResistência

ReagirReagir

Mudar o sistema (capitalista)Mudar o sistema (capitalista)

Palavras de ordemPalavras de ordem Definir objectivosDefinir objectivos

Criticar o que estCriticar o que estáá malmal

((sistsist. econ. econóómico/polmico/políítico)tico) Identificar problemas, procurar soluIdentificar problemas, procurar soluççõesões

ProtestoProtesto DemonstraDemonstraççãoão

DebaterDebater AdaptarAdaptar--sese

Ocupar o espaOcupar o espaçço po púúblicoblico Trabalho na comunidadeTrabalho na comunidade

RevoluRevoluççãoão SustentabilidadeSustentabilidade

ActivistasActivistas FacilitadoresFacilitadores

MotivaMotivaçções sociais e polões sociais e polííticasticas MotivaMotivaçções ambientais (ões ambientais (dependdepend..

energenergéética, alter. climtica, alter. climááticasticas

Trabalhar dentro do sistema (Trabalhar dentro do sistema (bebe thethe changechange))

AgirAgir

MMéétodo todo assembleassembleááriorio PrincPrincíípios estratpios estratéégicos (passos)gicos (passos)

CITACITAÇÇÕESÕES

““O movimento (O movimento (……) de transi) de transiçção, as iniciativas ão, as iniciativas ‘‘occupyoccupy’’ são um são um 

pouco o nosso pouco o nosso WertherWerther, que sem medo das suas paixões, , que sem medo das suas paixões, 

rompem com o estabelecido, sem medo do novo, da surpresa, rompem com o estabelecido, sem medo do novo, da surpresa, 

eventualmente mesmo do sofrimento e desalento.eventualmente mesmo do sofrimento e desalento.””

Sofia Vaz Sofia Vaz (Visão, Fev. 2012): Um mundo com paixões. Precisa(Visão, Fev. 2012): Um mundo com paixões. Precisa--se. se. 

DãoDão--se alvse alvííssarasssaras

““You might say that Occupy suggests occupying, for example, You might say that Occupy suggests occupying, for example, 

Wall Street, while Transition suggests occupying your own Wall Street, while Transition suggests occupying your own 

street, putting up runner beans and solar panels rather than street, putting up runner beans and solar panels rather than 

tents. There is great richness in this diversity of approaches.tents. There is great richness in this diversity of approaches.””

RobRob HopkinsHopkins ((ComentComent. sobre . sobre OccupyOccupy LondonLondon, , NovNov. 2011). 2011)

““If Occupy Wall Street has a demand, it should be this: If Occupy Wall Street has a demand, it should be this: 

wake up!wake up!””

CharlesCharles EisensteinEisenstein (Artigo sobre OWS, (Artigo sobre OWS, OutOut. 2011). 2011)

““DonDon’’t be afraid to really want what you desiret be afraid to really want what you desire””

SlavojSlavoj ZizekZizek (Discurso em OWS, (Discurso em OWS, OutOut. 2011). 2011)


