
Entre as 11h e as 13h da próxima terça-feira, dia 30 de abril, telefone para o número 
213 041 850, para o 213 041 851 ou para o 213 041 853 e diga, por exemplo:

AÇÃO VIA TELEFONE

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Recebemos mais de 70 000 assinaturas pelo caso de Atena Daemi, uma ativista iraniana que luta para 
acabar com a pena de morte naquele país e que, por causa do seu ativismo pacífico, encontra-se 
atualmente a cumprir uma pena de prisão de sete anos. 
Pedimos à Embaixada do Irão em Portugal uma audiência para entregar os apelos e até agora não obtivemos 
qualquer resposta aos vários pedidos feitos.

O QUE QUEREMOS?

Queremos mostrar à Embaixada do Irão que não pode simplesmente ignorar os 70 000 apelos em nome da 
Atena Daemi recolhidos em Portugal. Para isso vamos “bloquear”, durante 2 horas, as principais vias de 
comunicação da Embaixada: o telefone e o e-mail.

QUAL É A SUA MISSÃO?

Fazer um telefonema e/ou enviar um e-mail. Só precisa de 3 minutos.

Bom dia. Estou a ligar porque soube que a Embaixada do Irão não deu ainda resposta ao 
pedido da Amnistia Internacional Portugal para receber os apelos pela defensora de direitos 
humanos Atena Daemi e gostaria de saber porque não respondem. A embaixada, enquanto 
representante do Irão em Portugal, tem de receber a mensagem que 70 000 pessoas querem 
enviar ao Irão. Apelo a que deem uma resposta positiva à Amnistia Internacional Portugal.

GUIA DA AÇÃO

DURAÇÃO: 3 minutos

LOCAL:
onde quer que esteja

MATERIAL:
telefone,  telemóvel ou computador.

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual.

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

TEMA / CAMPANHA:
Atena Daemi; Pena de Morte; 
Maratona de Cartas;

Embaixada do Irão: Vamos fazer-nos ouvir!
CALL 2 ACTION

PREPARAÇÃO: 5 minutosAÇÃO: Telefonema
+ E-mail

QUANDO: 30 de ABRIL 2019
das 11 e às 13h

Ana Farias Fonseca




Diga-nos se fizer a ação, basta escrever “Já telefonei” ou “Já enviei e-mail”:
   - por SMS ou WhatsApp (+351 935 210 186) 
   - ou pelo e-mail: ativismo@amnistia.pt

Entre as 11h e as 13h da próxima terça-feira, dia 30 de abril, envie um e-mail para o 
iranemb.lis@mfa.gov.ir com a mesma mensagem.

AÇÃO VIA EMAIL

GUIA DA AÇÃO

Atena Daemi, uma ativista contra a pena de morte e defensora dos direitos das mulheres, encontra-se 
atualmente a cumprir uma pena de sete anos no Irão pelo seu ativismo pacífico. O seu crime? Distribuir 
panfletos contra a pena de morte e criticar nas redes sociais o número atroz de execuções no país.

• Link para a petição no site da Amnistia Internacional Portugal: http://bit.ly/peticao-atena

• Relatório sobre a repressão e ataques aos defensores e defensoras de direitos humanos no Irão:

http://bit.ly/repressao-irao

• Relatório da Pena de Morte: http://bit.ly/relatorio-pena-de-morte

PARA SABER MAIS

• Uma vez que vamos tentar que os telefones da Embaixada fiquem impedidos por sobrecarga de 
telefonemas, é possível que não consiga ligação à primeira tentativa. Pedimos-lhe que tente uns 
minutos depois, durante as vezes que puder ou que forem necessárias para que o telefone toque.

• É possível que, ao fim de alguns telefonemas, a pessoa que está na receção da Embaixada 
desligue imediatamente o telefonema assim que perceber do que se trata. Se isso acontecer, não 
se preocupe. Uma vez que vamos todos e todas dizer a mesma coisa, é um sinal de que a 
mensagem terá passado. 

• Pode fazer o seu telefonema de forma anónima, se preferir, e não é obrigatório dar a sua 
identificação, mesmo que a peçam durante o telefonema. Basta ligar e dizer a mensagem que 
sugerimos. Se quiser colocar o seu telemóvel em modo anónimo, veja como: 
   - telemóveis android (http://bit.ly/ocultar-numero-android5) 
   - e telemóveis ios/iPhone (http://bit.ly/ocultar-numero-iphone). 

A TER EM ATENÇÃO:


