
N.06
IR AO GINÁSIO COM OS DIREITOS HUMANOS

TEMA / CAMPANHA:
Liberdade de associação

IDADE RECOMENDADA  
A partir dos 16 anos 

PREPARAÇÃO:  Nenhuma 

DURAÇÃO:  30 minutos MATERIAIS
Computador ou tablet com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
Sem limite de participantes 

Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT

INTRODUÇÃO

Muito provavelmente fazes ou já fizeste parte de uma organização ou, com certeza conheces alguém que é 
membro de uma associação. O direito para o fazer é consagrado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, mas ainda há muito trabalho a fazer para exigir que os Estados tomem todas as medidas para que 
este direito possa ser usufruído por todas as pessoas em todos os lados do mundo.

Esta atividade apresenta, duma forma clara e simples, dois casos do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos, para perceber, na prática, o que quer dizer liberdade de associação e de reunião e o que os 
Estados devem fazer para a garantir. 

As atividades são gratuitas e estão disponíveis em inglês e russo. Pode ser uma ocasião para praticar a 
leitura e compreensão de pequenos textos em outras línguas. 

 



CONTACTOS

Departamento de Juventude e EDH - Amnistia Internacional Portugal
juventude@amnistia.pt
935 210 188

www.amnistia.pt
facebook.com/amnistiapt (+351) 21 386 16 64

Rua dos Remolares, 7 - 2º 1200-370 Lisboa

N.06
PASSO-A-PASSO

1. Vai a em www.eduworkout.org/en. Podes selecionar a língua na barra superior. 

2. Escolhe o caso que te chama mais a atenção, entre

    • Lashmankin and others against Russia

    • Identoba and others against Georgia

3. Explora os casos e experimenta os exercícios propostos. Cada exercício apresenta informação sobre o caso 
e os mecanismos de proteção dos direitos humanos em causa.

4. Se quiseres, no final da atividade podes voltar à página inicial e escolher a outra.

A página apresenta, no separador KNOW YOUR RIGHTS, os direitos relativos à liberdade de associação, e 
dicas concretas para participar em manifestações na rua, no separador BE AWARE. 
No final podes voltar à Human Rights Academy da Amnistia Internacional ou aos cursos da HUMANA, 
clicando no separador COURSE CATALOGUE.

PARA SABER MAIS

Podes saber mais sobre o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e pesquisar sobre os casos apresentados 
em https://www.echr.coe.int 

Podes conhecer o que a Amnistia Internacional está a fazer em todo o mundo para proteger e exigir a 
liberdade de associação e a liberdade de expressão em www.amnistia.pt/tematica/liberdade-de-expressao/. 

Podes conhecer a história de uma defensora dos direitos humanos que luta para que a liberdade de 
associação e os direitos das mulheres sejam respeitados no Egipto em 
www.amnistia.pt/peticao/brave-azza-soliman/ 

Podes saber como contribuir cá em Portugal através do site da Amnistia Internacional Portugal em 
www.amnistia.pt. 

Em todo o lado!
EDH

WWW.AMNISTIA.PT


