
EU JOGO PELOS DIREITOS HUMANOS

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

O QUE QUEREMOS?

Queremos que o futebol e o desporto se afirmem como uma atividade de promoção dos direitos humanos e de 
união por um mundo melhor. Queremos que sejam exemplo de um mundo mais justo, mais inclusivo e com 
respeito pela multiculturalidade.   

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

O potencial do desporto para quebrar barreiras e fronteiras, 
influenciar comportamentos e criar sentimentos de união e de 
esperança é amplamente conhecido. Agora, queremos 
apresentar-lhe de que forma esse potencial nos pode permitir 
chegar ainda mais longe em matéria de direitos humanos. 

São vários os pontos em comum entre os direitos humanos e o 
desporto e, em particular, com o futebol: o princípio do respeito 
pelo outro, a igualdade, a equidade, o bem comum, entre outros. 
Mas também é verdade que partilham muitos dos mesmos 
desafios, tal como a violência, o racismo, a intimidação, ameaças 
à integridade física, o discurso de ódio ou ainda os casos de 
tráfico de seres humanos. E é precisamente para fazermos frente 
a estes desafios que precisamos de si. 

Consigo, iremos desafiar o mundo do futebol e do desporto a serem um exemplo liderante de um mundo mais 
justo e solidário. Junte-se a este apelo e faça parte da nossa equipa, por um mundo melhor. Seja o elemento 
que nos falta e, em plenos pulmões afirme connosco: Eu Jogo Pelos Direitos Humanos! 

DURAÇÃO:  5 a 10 minutos  

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Assinatura do manifesto, partilha nas redes 
sociais e com amigos e familiares 

QUANDO: 
Até dia 12 de fevereiro 

QUAL É A SUA MISSÃO?

1. Assinar o manifesto dirigido às autoridades que regulam o desporto em Portugal. 

2. Partilhar com familiares e amigos. 

3. Partilhar o manifesto nas redes sociais. 



GUIA DA AÇÃO

1. Assinar o manifesto em:

 https://www.amnistia.pt/peticao/eu-jogo-pelos-direitos-humanos/ 

Partilhar o link do manifesto nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter ou outra) para 
que mais pessoas assinem. Se preferir, pode partilhar os posts que encontrará nas redes sociais 
da Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt).

Pode sempre escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que sugerimos de seguida:   

• Eu jogo pelos direitos humanos! Faz como eu e junta o teu nome ao manifesto da @amnistiapt 
para que o futebol e o desporto sejam um exemplo de um mundo mais justo, mais inclusivo e com 
respeito pela multiculturalidade. #EuJogoPelosDireitosHumanos, e tu? 
https://www.amnistia.pt/peticao/eu-jogo-pelos-direitos-humanos/  

• Sabemos que o desporto pode influenciar comportamentos e é por isso que a sua relação com 
os direitos humanos é tão importante. Juntem-se à equipa da @amnistiapt e assinem o 
manifesto, por um mundo mais justo e inclusivo! #EuJogoPelosDireitosHumanos  
https://www.amnistia.pt/peticao/eu-jogo-pelos-direitos-humanos/  

 • O projeto #EuJogoPelosDireitosHumanos da @amnistiapt tem um objetivo muito claro: 
o futebol e o desporto devem ser uma atividade de promoção dos direitos humanos e de união por 
um mundo melhor. Eu jogo nesta equipa, e tu? 
https://www.amnistia.pt/peticao/eu-jogo-pelos-direitos-humanos/  
  

3. Partilhar nas redes sociais:

2. Partilhar com familiares e amigos: 

Fale desta iniciativa com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de 
contacto, inicie uma conversa sobre este caso, as suas implicações e convide as pessoas a 
assinarem o manifesto. 

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre o projeto “Eu Jogo Pelos Direitos Humanos” da Amnistia Internacional Portugal: 

•  www.amnistia.pt/eu-jogo-pelos-direitos-humanos

•  www.amnistia.pt/desporto-direitos-humanos

•  www.amnistia.pt/amnistia-internacional-entra-em-campo-para-promover-direitos-humanos-no-desporto


