
PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Porque esta é, além de uma emergência 
climática, uma crise grave de direitos 
humanos, que põe em causa a nossa 
sobrevivência e, sobretudo, a sobrevivência 
das populações mais vulneráveis. O nível do 
mar está a subir, as secas são cada vez mais 
prolongadas, as tempestades mais fortes, as 
ondas de calor mais intensas e os incêndios 
mais frequentes.

Dia 27 juntamo-nos em todo o mundo às 
greves que vão acontecer para pressionar os 
líderes a passarem da retórica à ação. E todas 
as pessoas contam. Como lembrou Greta 
Thunberg: "ninguém é demasiado pequeno 
para fazer a diferença".

O QUE QUEREMOS?

A Amnistia Internacional vai juntar-se à mobilização pelo clima que vai sair à rua em vários sítios em 
Portugal e por todo o mundo, no dia 27 de setembro. Estão programadas manifestações em diversas 
cidades do país e convidamos todas as pessoas a juntarem-se ao evento mais próximo.

DURAÇÃO:  variável consoante o 
evento agendado

LOCAL:
várias cidades do país

MATERIAL:
cartazes; telemóvel

Nº DE PESSOAS:
Ação individual ou em grupo

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos e ambiente; BRAVE

HUMANIDADE PELO PLANETA

CALL 2 ACTION

PREPARAÇÃO: variávelAÇÃO:  
Participação na Greve Climática Global

QUANDO: 
Sexta-feira, 27 de setembro



1. São vários os eventos agendados para dia 27 de setembro. 

 Encontre na lista o local mais próximo de si. Lista aqui: 
 http://www.amnistia.pt/humanidadepeloplaneta

2. Contacte amigos e familiares, colegas e outros ativistas para saírem juntos e juntas nesse dia. 
Marque um ponto de encontro e leve os cartazes. Se ainda não conseguiu fazer o seu cartaz, no 
final deste documento, nos anexos, deixamos algumas sugestões de como fazê-lo rapidamente.

Em Lisboa vamos sair à rua com pinturas faciais amarelas, como pode ver na imagem 
abaixo, marcando a nossa posição de defensores e defensoras do clima. Convidamos todos 
e todas a fazerem o mesmo. Há tintas faciais de várias cores (algumas em formato lápis) à 
venda em várias lojas (o mais fácil são lojas de artigo de festa), por isso basta encontrar 
tinta amarela.

3. Partilhe a sua participação nas histórias do Facebook ou do Instagram e identifique-nos: 
@amnistiapt
Iremos divulgar todas as participações!

4. Se não conseguir mesmo participar num dos eventos que referimos nos pontos anteriores, 
junte-se na mesma ao movimento:

4.1. Faça o seu cartaz, mesmo que seja num pedaço de cartão;

4.2. Faça uma fotografia ou vídeo seu e dos seus familiares e amigos segurando os 
cartazes e partilhe nas suas redes sociais;

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

4.4. Iremos divulgar todas as participações, de norte a sul do país!

GUIA DA AÇÃO

QUAL É A SUA MISSÃO?

Participar no dia de ação global pelo clima, idealmente nas Greves Climáticas que vão sair à rua.

Se não se puder juntar a um destes eventos, organize um pequeno evento, em sua casa, ou na sua rua. 
Quer seja de forma individual, com a sua família ou amigos mais próximos. 



PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a Greve Climática Global em Portugal e o envolvimento da Amnistia Internacional:

• https://www.amnistia.pt/humanidadepeloplaneta/

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

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

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

Artigos relacionados:

• http://salvaroclima.pt 

• https://www.amnistia.pt/peticao/queremos-a-protecao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-da-amazonia/ 

• 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/ 

ANEXOS

Nas páginas seguintes pode encontrar vários anexos:

1) Tutorial de como preparar o seu cartaz.

2) Tutorial de como fazer um carimbo caseiro com a vela da Amnistia Internacional.

3) Vela da Amnistia Internacional a preto sobre branco para executar o carimbo.

4) Vela da Amnistia Internacional a preto sobre amarelo para recortar e colar no cartaz.



COMO FAZER O SEU CARTAZ
TUTORIAL

1. Pegue numa caixa de cartão (idealmente grande) e desmonte-a (há várias a serem distribuídas 
gratuitamente em supermercados), de forma a que fique completamente plana;

2. Recorte as abas, deixando apenas o retângulo/quadrado central;

3. Com um rolo ou pincel, pinte os dois lados de amarelo e deixe secar completamente. Se preferir 
pode comprar cartolina amarela e poupa os pontos 1 a 3.

4. Coloque o logótipo da Amnistia Internacional num dos cantos. Para isso pode escolher: 

a) imprimir a vela da Amnistia (no final deste documento), recortá-la e colá-la num dos cantos 
do retângulo da caixa;

ou 

b) fazer um carimbo caseiro com a vela da Amnistia que poderá utilizar para futuras ações. Para 
isso siga todos os passos no tutorial que enviamos em anexo.

5. Em baixo, sugerimos algumas das frases que pode escrever com os marcadores pretos ou tintas 
pretas:

•  Humanos pelo planeta 

•  Mais declarações políticas para o clima 

•  Não estamos só aqui pelo planeta. Esta luta é por nós! 

•  Fim à dependência dos combustíveis fósseis

•  O que acontece na Amazónia, não fica na Amazónia 

•  Salvem os humanos! 

•  O NOSSO futuro nas VOSSAS mãos 

(Ou a sua frase. Seja criativo/a!) 

O objetivo será uniformizar os materiais da Amnistia Internacional para as ações de mobilização 
pública pelo clima, independentemente da localização do evento. Assim:



COMO FAZER UM CARIMBO CASEIRO
TUTORIAL

MATERIAIS:

Tesoura

X-Acto / Faca de corte

Folha de E.V.A. (tipo esponja, qualquer cor)

Clips

Cola

Tinta (base aquosa)

Pincel ou rolo

Pedaço de madeira (ou outra base rígida e resistente à água)

1. Imprima a vela (nos anexos), coloque-a 
sobre a folha EVA, prendendo-a com clips

2. Com a ferramenta de corte, extraia as partes brancas do 
desenho. Vá ajustando a posição dos clips para facilitar o corte.

No final do passo 2, deverá ter 
uma vela com este aspeto.

3. Cole a vela no suporte de madeira. Atenção: quando colado, 
o logótipo ficará invertido horizontalmente, para ficar na 

forma correta ao carimbar (imagem da direita). 



COMO FAZER UM CARIMBO CASEIRO
TUTORIAL

4. Pinte uniformemente a vela com a tinta 
pretendida. Pode usar um pincel ou idealmente 

um rolo. A tinta deve ser aquosa para poder 
lavar-se e reutilizar.

5. Pressione o carimbo contra o suporte 
onde deseja carimbar.

Já está!

Terminou o tutorial.



Vela Amnistia 
(10 cms altura. Fundo branco para executar o carimbo)

RECURSOS PARA IMPRESSÃO



Vela Amnistia 
(10 cms de altura. Com fundo amarelo para recortar e colar no cartaz)

RECURSOS PARA IMPRESSÃO


