
PORQUE PRECISAMOS DE SI?

A atual emergência climática exige que todas as pessoas e governos 
sejam capazes de agir à altura do desafio que enfrentamos. 
Em causa está a nossa sobrevivência e, sobretudo, a sobrevivência 
das populações mais vulneráveis.

Como referiram os organizadores da Greve Climática: “e se tratássemos 
a crise climática como tratamos o coronavírus? E se, constantemente, 
estivéssemos a receber notícias ao minuto das catástrofes que se 
continuam a desenrolar de uma ponta à outra do mundo?”

Precisamos de si para pressionar as autoridades de cada país, para 
que não esqueçam as suas obrigações e atuem de acordo com os 
factos científicos, inquestionáveis. Agir pelo clima, é agir para 
salvar a Humanidade.

O QUE QUEREMOS?

No próximo dia 13 de março, sexta-feira, irá decorrer uma nova mobilização pelo clima. 

Contudo, é fundamental que esta mobilização seja feita de forma a respeitar o atual contexto de prevenção 
e proteção. Como a própria Greta Thunberg referiu, “é fundamental que atuemos em solidariedade com os 
mais vulneráveis” e que adaptemos a nossa capacidade de nos mobilizar.

Assim, queremos que se junte a nós nesta Greve Climática Digital.

DURAÇÃO:  3 minutos

LOCAL:
Em qualquer lugar

MATERIAL:
Cartaz, telemóvel com acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
Ação individual ou em grupo

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos e justiça climática

GREVE CLIMÁTICA DIGITAL

CALL 2 ACTION

PREPARAÇÃO:  VariávelAÇÃO:  
Participação na Greve Climática Digital 

QUANDO: 
Sexta-feira, 13 de março

QUAL É A SUA MISSÃO?

Participar na Greve Climática Digital no dia 13 de março, sexta-feira.



GUIA DA AÇÃO

1. Faça um cartaz apelativo;

1.1. Sugerimos algumas frases que pode escrever para o seu cartaz:

• Humanos pelo planeta

• Fim à dependência dos combustíveis fósseis

• Salve os humanos!

• O NOSSO futuro nas VOSSAS mãos

• As alterações climáticas provocarão mais mudanças que o Coronavírus

Ou a sua frase. Seja criativo/a!

2. Tire uma fotografia, sozinho/a ou acompanhado/a, segurando o(s) cartaz(es);

3. Publique nas suas redes sociais com o #ClimateStrikeOnline e #GreveClimaticaDigital.

3.1. Identifique-nos, referindo que está a fazer esta ação com a @amnistiapt para que também 
possamos divulgar a sua mensagem!

Exemplo de um cartaz

GUIA DA AÇÃO

Humanos 
pelo 

planeta
#ClimateStrikeOnline #GreveClimaticaDigital



ARTIGOS RELACIONADOS

• https://www.amnistia.pt/2020-pode-ser-o-ano-da-shell-prestar-verdadeiras-contas/ 

• https://www.amnistia.pt/davos-emergencia-climatica-deve-estar-no-topo-da-agenda/ 

• https://www.amnistia.pt/brasil-criacao-ilegal-de-gado-alimenta-a-destruicao-da-amazonia/ 

• https://www.amnistia.pt/os-tres-niveis-de-responsabilidade-da-nossa-sobrevivencia/ 

• https://www.amnistia.pt/amazonia-precisa-de-justica-e-politicas-de-protecao/ 

• https://www.amnistia.pt/politica-de-bolsonaro-alimenta-incendios-vorazes-na-amazonia/ 

• https://www.amnistia.pt/ativismo-e-protagonista-da-serie-aruanas/ 

• https://www.amnistia.pt/amnistia-coorganiza-primeira-conferencia-mundial-sobre-direitos-humanos-e-alteracoes-climaticas/ 

• https://www.amnistia.pt/brasil-risco-de-banho-de-sangue-na-amazonia/ 

• https://www.amnistia.pt/amnistia-desafia-lideres-da-industria-a-limparem-as-suas-baterias/

• https://www.amnistia.pt/os-destemidos-lideres-jovens-que-o-mundo-precisa-agora/

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre “Direitos Humanos e Justiça Climática” e o envolvimento da Amnistia 
Internacional: 

• www.amnistia.pt/HumanosPeloPlaneta   
 

• Prémio Embaixadores de Consciência: 

https://www.amnistia.pt/greta-thunberg-e-o-movimento-fridays-for-future-sao-os-embaixadores-de-cons 
ciencia-em-2019/   

• https://www.amnistia.pt/tematica/ambiente/


