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Glossário
DH – Direitos Humanos
EDH – Educação para os Direitos Humanos
MC15 – Maratona de Cartas 2015
MC16 – Maratona de Cartas 2016
I@R – Indivíduos em Risco
CPLP – Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa
DESC – Direitos Económicos, Sociais e
Culturais
LGBTI – Lésbica, Gay, Bissexual,
Transgénero e Intersexual
BD – Base de Dados
EYM – Encontro Europeu de Jovens
REAJ – Rede de Ação Jovem
GE – Grupo de Estudantes
MOL – Marcha de Orgulho LGBTI
OCS – Órgãos da Comunicação Social

MCMD – O Meu Corpo, Os Meus Direitos
EADH – Escolas Amigas dos Direitos
Humanos
SPGL – Sindicato dos Professores da
Grande Lisboa
MEC – Ministério da Educação e Ciência
F2F – Projeto Face to Face
V2V – Projeto Voice to Voice
D2D – Projeto Door to door
COCOA – Common Charter of Accounts
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Campanhas
O MEU CORPO, OS MEUS DIREITOS

Indicadores

Garantir o legado
da campanha

Objetivos

• Livro e manual de EDH sobre
campanha
• Vídeo de comemoração

Mobilizar as
estruturas e
ativistas para
caso da Irlanda

• 3 ações de rua descentralizadas e
1 em Lisboa
• 1000 assinaturas recolhidas
através das plataformas digitais e
3 mil assinaturas físicas

Encerrar o
trabalho de
pressão às
autoridades

• Petições de África do Sul, Irlanda
e Manifesto entregues às
autoridades
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Campanhas
Indicadores

STOP TORTURA

Garantir o legado
da campanha

Objetivos

Encerrar o
trabalho de
pressão às
autoridades
Levar a cabo a
ação final da
campanha

• Livro e manual de EDH sobre
campanha
• Vídeo de comemoração

• Petições Uzbequistão entregues às
autoridades

• Colocação da Bateria Sons da
Tortura no Forte de Peniche
• Acão de rua de encerramento
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Campanhas

MARATONA DE CARTAS
2015

Indicadores

Encerrar e
celebrar
sucesso da
MC15

• Vídeo da Maratona 2015
• Informação aos participantes na
MC 2015
• Entrega nas embaixadas e por
correio

Objetivos

Avaliar MC15

• Relatório de avaliação MC 15
• Estudo das petições
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Campanhas
Indicadores

MARATONA DE CARTAS
2016

Preparar MC16

Objetivos

• Levantamento de potenciais
parceiros, reuniões e
acompanhamento

Materiais MC16

• Materiais produzidos e enviados

Divulgar MC 16

• MC 16 divulgada por todos os
meios

Levar a Cabo

MC 2016
Avaliar e dar
retorno a
participantes

• Avaliação e conclusão
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Campanhas

REFUGIADOS

Indicadores

Objetivos

Acompanhar a
situação em
Portugal

•Estudo sobre refugiados em Portugal
•Entrega da petição ao Primeiro-Ministro
•Resumo mensal

Consciencializar e
prevenir
comportamentos e
discurso de ódio

• Materiais de EDH para formações
• 2 ações de rua descentralizadas

Definir estratégia
de trabalho sobre
o tema

• Estratégia de trabalho sobre o tema

Capacitação

• Formação com formador externo
• Transmissão do avanço da campanha à
Equipa Executiva, Direção e membros
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Campanhas

I@R

Indicadores

Objetivos

Ter um ciclo
de petições
integrado
com outras
áreas

• 1 petição mensal com potencial de gerar
novos contactos - 1000 através das
plataformas digitais
• Manual de procedimentos
• Criação de mecanismo para viagem
assinante
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Campanhas
Indicadores

CPLP

Acompanhar
situação de DH
nos países da
CPLP

Objetivos

Manter
mobilização
Criar um plano de
trabalho com
artistas
Contribuir para
uma Sociedade
Civil ativa na
CPLP

• Resumo mensal
• Participação em reuniões de
plataformas
• Petições sobre o tema

• 5 ações descentralizadas

• Plano de trabalho com artistas
para promoção das campanhas e
ações em curso
• Programa de debate académico
sobre Angola em PT e Brasil
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Campanhas

PENA DE MORTE

Indicadores

Objetivos

Identificar
potencial de
trabalho reativo

• Resumo mensal

Assinalar datas
relevantes

• 5 eventos descentralizados no
Dia Mundial contra a Pena de
Morte e Cidades pela Vida

Formar para o
tema

• Materiais de EDH sobre o tema
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Campanhas
TRABALHO REATIVO (Comunidades
ciganas, discriminação racial, Brasil,
DESC, LGBTI)

Indicadores

Objetivos

Desenvolver
capacidade de
reação sobre
estes temas na
Secção

• Existência de um sistema de
alerta

Assinalar datas
relevantes

• Participação no Arraial Pride,
Marcha de Orgulho LGBTI,
Semana contra a Pobreza e Festa
da Diversidade

Eventos
desportivos

• Acão em torno do Euro2016 e
Rio2016 - a confirmar
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Ativismo
Indicadores

ESTRUTURAS

AI com presença
em todo país

• Aplicação do programa de criação de novas
estruturas em regiões sem presença da AI
• Uma estrutura ativa em cada distrito/região

Acompanhar as
Estruturas

• Sistema de monitorização em funcionamento
• Melhorias no processo de entrega dos
relatórios semestrais obrigatórios
• Plano de comunicação com as estruturas
• Recenseamento dos membros de estruturas
• Mais 40 membros em Estruturas

Capacitar e
melhorar a
intervenção das
estruturas

• Programa de formação para Estruturas
• Realização do Encontro de Estruturas

Uniformizar e
melhorar a imagem
das estruturas

• Revisão da Imagem da AI
• Materiais produzidos e distribuídos

Objetivos
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Ativismo

ATIVISMO INDIVIDUAL

Indicadores

Maior capacidade
de resposta

• “Viagem” do ativista
• Plano de comunicação com
ativistas
• Site e BD revistos
• Mais 40 membros em Estruturas

Objetivos

Formação

• 4 sessões para
membros/apoiantes/ativistas
• Manual do Ativista
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Ativismo
Indicadores

JUVENTUDE

Maior capacidade
e envolvimento no
movimento

Objetivos

• EYM em Portugal
• 5 Jovens ativistas da AI Portugal no
EYM
• Acompanhamento do EYM

Enquadramento
dos Grupos de
Estudantes

• REAJ participa/mobiliza 3 ações
com GE’s

Formação e
recrutamento de
novos jovens
ativistas

• Encontro de jovens ativistas
• 4 novos GE’s
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Ativismo
Indicadores

EVENTOS

AI presente no
ativismo LGBTI

• Participação no Arraial Pride e na
organização da MOL
• Participação de 50 ativistas na MOL

AI presente no
ativismo contra a
Pobreza

• Participação na organização da
Semana Contra a Pobreza

AI celebra o
seu aniversário
com
momentos de
ativismo e
campanhas

• Ação de campanha presente em 2
festivais e outros eventos

Objetivos
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Comunicação

CRESCIMENTO DIGITAL

Indicadores

Objetivos

Criação de novo
site com vista ao
crescimento e
consolidação da
Amnistia Digital

• Existência de um novo site no
último trimestre do ano

Realização de
estudo para a
criação da
Estratégia Digital
em linha com o
Plano
Crescimento

• Estudo dos meios digitais
existentes na secção
• Formação para os elementos
relevantes da equipa sobre criação
de estratégias digitais
• Crescimento nas redes sociais
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Comunicação

CRESCIMENTO DIGITAL

Indicadores

Objetivos

Melhorar a capacidade
de resposta à imprensa

• Formação de 4 porta-vozes

Melhorar e diversificar
a visibilidade nos OCS
Nacionais, Regionais e
Locais

• Formação de comentadores/porta-vozes em 6
estruturas
• Elaboração de 1 resumo mensal para portavozes
• Criação de podcast e sua divulgação em pelo
menos 3 rádios locais ou regionais
• Evento relâmpago para media com
personalidade de destaque a nível
internacional

Ações de campanhas e
grandes eventos
desportivos (euro e
jogos Olímpicos)

• Momentos de comunicação no lançamento de
relatórios ou ações no âmbito dos grandes
eventos desportivos
• Criação de sinergias com a AI Brasil para
replicação /publicitação dos eventos
programados para os 100 dias que antecedem
os jogos olímpicos Rio2016
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Comunicação

VISIBILIDADE E IMAGEM

Indicadores

Objetivos

Remodelação e
consolidação da
Revista da AI
Portugal

• Trabalhar numa nova imagem para a
revista com atualização do conteúdo e
rúbricas

Melhorar e
consolidar as
parcerias para a
visibilidade da AI

• Renovação da parceria com o
Indielisboa e com a Fundação Serra
Henriques
• Estudo de viabilidade para criação de
um blogue da AI Portugal junto de um
jornal nacional (versão digital)
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Comunicação

VISIBILIDADE E IMAGEM

Indicadores

Potenciar a
visibilidade da AI
(e memória
futura)

• Recolha de fotografias em 25 ações da
AI
• Contratação de designer
• Todos os materiais gráficos uniformizados
e coerentes com a imagem da AI

Uniformização da
imagem da AI

•Os materiais gráficos e digitais obedecem
às normas da nova imagem
•Criação de caderno de normas para uso
dos logos da AI para uso da secção
•Atualização dos materiais fidelização e
retenção de acordo com nova imagem

Objetivos
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EDH

TRABALHO REATIVO

Indicadores

Avaliar o trabalho
escolas/entidades
onde se realizam
sessões

• Existe um sistema de avaliação das
sessões de EDH

Manter a
capacidade de
resposta a
sessões

• 100% dos pedidos de sessão têm
resposta em 5 dias úteis
• Mais formadores aptos a realizarem
sessões

Objetivos
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EDH

FORMAÇÃO

Indicadores

Certificar a AI
como entidade
formadora

• Processo de certificação da AI é
iniciado

Objetivos

Formadores mais
capacitados a dar
sessões de EDH

• Curso para formadores da bolsa é
delineado
• Curso é testado experimentalmente
para obter a opinião dos ativistas
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EDH

MATERIAIS

Indicadores

Objetivos

Criação ou
tradução de
materiais de
EDH

• Manual de EDH para as campanhas
“MCMD”, “Stop Tortura” e Pena de
Morte
• Planos de aula e apresentações
sobre os temas da AI mais
solicitados em sessões de EDH
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EDH
Indicadores

INTEGRAÇÃO

EDH contribui
para ativismo
jovem

Objetivos

EDH contribui
para angariação
de Fundos

Objetivos de
campanhas

• 5 novos GE’s em escolas onde se
realizaram sessões EDH
• Contactos de potenciais jovens ativistas
• Formadores divulgam momentos de
ativismo
• EDH contribui para o Encontro de Jovens

• Conteúdos para a newsletter para
recrutadores / operadores
• Chamadas de acompanhamento para
professores responsáveis pelas sessões

• Recolha de assinaturas para petições nas
• Formadores capacitados sobre as
campanhas da AI
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EDH

EADH

Indicadores

Crescimento do
projeto

• Critérios de avaliação definidos
• 6 EADH recebem bandeira
• 1 nova escola no projeto EADH
• Materiais de identificação próprios
• Implementação do projeto na nova escola
liderada por uma estrutura
• Módulo de formação de professores
disponível para implementação no ano letivo
2016-2017

Desenvolvimento
dos eixos
estratégicos do
projeto

• Planos de atividades das escolas incluem
ações que promovem governança
participativa e participação de toda a
comunidade escolar
• Processo de revisão do Regulamento interno
da escola é iniciado para melhor adaptação
aos princípios dos DH

Objetivos
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EDH

EADH

Indicadores

Desenvolvimento
dos eixos
estratégicos do
projeto

•Proposta de espaço físico dedicado aos
direitos humanos aprovada nas escolas
•Maratona de cartas realizada
autonomamente pelas 6 EADH
•Aumento do número de cartas recolhidas
•Temas dos casos da maratona são
explorados no âmbito de sala de aula

Promover maior
participação das
EADH nas
campanhas em
curso

•6 EADH realizam cimeira
•6 EADH participam na visita de estudo

Objetivos
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EDH

EADH

Indicadores

Promover maior
intercâmbio entre
escolas

• 6 EADH participam no encontro com
representação da direção da escola;
• Avaliação do ano letivo e definição de
plano comum do próximo ano letivo
• 6 EADH participam no encontro;
• Participantes definem desafio EADH
do ano letivo seguinte
• Edição de newsletter trimestralmente

Desenvolvimento
de parcerias

• Parcerias estabelecidas nas áreas
relevantes: participação ativa,
formação de professores
• Artigo trimestral na revista "Escola
Informação"

Objetivos
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EDH

STOP BULLYING

Indicadores

Objetivos

Apoiar o
planeamento das
ações do projeto
Stop Bullying

• 6 sessões de formação (I) nas 6 EADH
• 6 sessões de formação (II) nas 6 EADH
• 6 sessões de formação (III) nas 6 EADH

Definir
estratégias um
espaço escolar
mais participativo
e seguro

• 6 planos de atividades nas 6 EADH
• 6 cartas de comportamentos nas 6 EADH
• 6 sistemas de monotorização testados nas
6 EADH
• 6 alterações nas práticas e procedimentos
das 6 EADH
• 6 mobilizações locais nas 6 EADH
• ≥ de 5 aulas/sessões nas 6 EADH
• 6 espaços criados em cada EADH
• 6 questionários nas 6 EADH

Criar um
documento de
referência nas
EADH

• 6 guias de boas práticas / vade-mecum das
EADH
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EDH

STOP BULLYING

Indicadores

Objetivos

Produção de
recursos de
sensibilização
sobre bullying e
discriminação
para a AI

• Edição do Manual sobre bullying
da Amnistia Internacional Portugal
(em Português e Inglês)
• Edição de um vídeo sobre bullying
e discriminação (em Português e
Inglês legendado)
• Produção de diferentes matérias e
sensibilização:, cartazes,
panfletos, camisolas, crachás, etc.
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EDH

STOP BULLYING
RECURSOS / DIVULGAÇÃO

Indicadores

Lançamento do
Manual Stop
Bullying

• Divulgação nas 6 EADH, no SPGL
(revista/plataforma digital), no
MEC e na comunicação social

Lançamento do
Vídeo Stop
Bullying

• Divulgação nas 6 EADH, no SPGL
(revista/plataformas digitais), no
MEC e na comunicação social

Objetivos

29

STOP BULLYING
INVESTIGAÇÃO E LÓBI

EDH

Indicadores

Objetivos

Influenciar
alterações
legislativas e
curriculares

• Integração dos temas de EDH nos
currículos
• Mudança na legislação sobre
discriminação e segurança nas
escolas
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ALTERAÇÕES DE PRÁTICAS E
PROCEDIMENTOS

EDH

Indicadores

Objetivos

Alterar
regulamentos,
práticas e
procedimentos
escolares

• Introdução de pelo menos uma
nova prática no plano anual de
atividades
• Introdução de pelos menos uma
alteração no regulamento ou nos
procedimentos escolares
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TUTORIAS E MENTORIAS

EDH

Indicadores

Objetivos

Criar uma bolsa
de alunos e
professores
tutores e
mentores nas
EADH

• Programa de Tutores/Mentores
desenvolvido em cada EADH
• 10 alunos na bolsa de mentores
• 2 professores tutores
• 1 psicóloga
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PARCERIAS PROJETO ESCOLHAS

EDH

Indicadores

Objetivos

Sensibilizar
grupos de jovens
de contextos
sociais
prioritários sobre
Direitos Humanos

• 45 jovens participam em sessões
de sensibilização
• 10 jovens tornam-se voluntários
• 3 Projetos ESCOLHAS definem
atividades em torno dos DH com o
apoio da AI
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PLANO DE CRESCIMENTO

Angariação de Fundos

Indicadores

Objetivos

Revisão e
execução do
plano de
crescimento

• Plano revisto e alinhado com
Planos Estratégicos e Operacional
• Atingir os objetivos/numeros
propostos
• Realização das atividades
propostas
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Angariação de Fundos

AQUISIÇÃO / CAPTAÇÃO

Indicadores

Captação de novos
apoiantes e
membros através
de F2F

•2400 novos apoiantes e membros
reativação de antigos apoiantes e
membros através de V2V

Reativação de
antigos apoiantes
e membros através
de V2V

•Recuperar 350 apoiantes e membros
que já cancelaram nos anos anteriores
•Fluxo de trabalho para novo site

Objetivos
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Angariação de Fundos

FIDELIZAÇÃO

Indicadores

Objetivos

Mais e melhores
membros e
apoiantes

• Atualização regular da BD /
Monitorização
• Estudo regular de Apoiantes e
Membros
• Aumentar o número de Apoiantes
e Membros Assinantes
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Angariação de Fundos
OUTRAS AÇÕES DE ANG. FUNDOS

Indicadores

Consignação IRS

•Aumentar visibilidade e notoriedade da
AI e informar sobre a possibilidade de
consignação do IRS
•Reforçar parcerias

Correspondência
de Natal

•Aumentar número de grandes doadores
e donativo médio

Objetivos

Heranças

Produtos para
venda

•Informar sobre possibilidade de doar
heranças e preparar capacidade de
resposta (questões legais)

•Angariar Fundos e melhorar a imagem
da AI
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Angariação de Fundos

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAF

Indicadores

Formação “em
casa” integrada
com outros
departamentos

• 1 Formação por trimestre, por todos
os departamentos para
F2F/D2D/V2V
• Formação em BD para Equipa
Executiva
• Informação regular sobre relatórios e
notícias para recrutadores

Capacitar o
Departamento de
Ang. Fundos

• Equipa mais capacitada em relação
ao ano anterior
• Troca de informação com outras
secções
• Melhoria nos processos de trabalho e
resultados

Objetivos
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Financeiro
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Indicadores

Objetivos

Assegurar a
sustentabilidade
financeira da
secção,
permitindo a
tomada
atempada de
decisões
estratégicas,
com base em
análises
rigorosas

• Contabilidade em dia (até dia 20
do mês seguinte)
• Disponibilizar as demonstrações
financeiras à Direção, Diretor/a
Executivo/a, Departamentos
(mensal / trimestral /anualmente)
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Financeiro

Indicadores

Objetivos

Garantir a
transparência das
contas da AI PT

• Elaborar relatórios regulares com
diferentes níveis de análise e
para diferentes interlocutores, de
acordo com o período em causa
(mensal / trimestral /anual)
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Financeiro

REPORTAR AO SI

Indicadores

Objetivos

Cumprir as
obrigações de
prestação de
contas para com
o Movimento

• Elaborar o orçamento anual da
secção e enviar trimestralmente a
contabilidade, segundo o Plano de
contas e centros de custo COCOA
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