AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

COP26: AGIR PELO CLIMA, AGORA!

AÇÃO:
Gravar um vídeo

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
5 de novembro

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Média

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos e ambiente

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Após um ano de adiamento devido à pandemia, a 26.ª cimeira
da ONU sobre alterações climáticas (COP26) irá finalmente
acontecer, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro,
em Glasgow.
Durante esses dias serão tomadas as mais importantes decisões
sobre como fazer frente à atual crise climática após a adoção
das medidas estipuladas no Acordo de Paris.
É, por isso, a primeira oportunidade para os vários países se
unirem, atualizarem os seus compromissos e ambicionarem
chegar ainda mais longe. Sobretudo num momento em que o
impacto das alterações climáticas é evidente.
É por isso que precisamos de si. Juntos, vamos garantir que
os líderes mundiais na COP26 saibam que estamos atentos e
exigimos compromissos concretos. Chegou o momento de
nos ouvirem.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que todos os governos adotem compromissos que estejam alinhados com os direitos humanos.
É fundamental que não sejam poupados esforços para garantir que o aumento das temperaturas globais que
não ultrapassasse os 1,5 ºC.

QUAL É A SUA MISSÃO?
Participar da Maratona Global de Vídeos online gravando e enviando um vídeo de 1 minuto (no máximo)
dirigido aos líderes políticos no COP26 (apenas no dia 5 de novembro).

GUIA DE AÇÃO
1. Maratona Global de vídeos online: No dia 5 de novembro (e apenas nesse dia), para gravar e enviar
o seu vídeo, deverá seguir os seguintes passos:
a.
b.
c.
d.

Aceder à plataforma https://www.climaterights4all.com/ (apenas disponível em inglês);
Clicar no botão “Record 5 November 2021”;
Clicar no botão “Start Your Video”;
Surgirão algumas dicas no ecrã (em inglês, francês e espanhol) que poderão ajudar sobre o que
dizer gravação do vídeo:
- Como se chama e onde vive?
- De que forma a crise climática tem impactado a sua vida e os direitos humanos dos seus
familiares e amigos?
- O que devem os líderes mundiais ou o governo português fazer?

Clique em “Next” assim que tiver visto estas dicas.
e. Clicar no botão “Record now”. Pode fazer a gravação em português ou na língua que lhe for mais
conveniente.
f. Autorize a que a plataforma aceda à sua câmara e microfone.
Surgirão algumas dicas no ecrã (em inglês) que poderão ajudar na gravação do vídeo:
- Deverá centrar-se a maio do plano de gravação (meio do ecrã);
- Deverá ter uma fonte de luz à sua frente, e não atrás de si;
- Tente fazer a sua gravação num local silencioso;
- Terá um cronómetro visível, para acompanhar a duração da sua gravação.
No final, clique no botão “Start” para começar a gravação.
g. Clique no botão vermelho para iniciar a gravação.
h. O vídeo deve ter a duração máxima de 1 minuto. Pode gravar o vídeo tantas vezes quantas as
desejar.
i. Para terminar, clique no botão “Stop” (com o símbolo de um quadrado) e clique em “Yes” para
enviar. Se quiser repetir a gravação clique em “Do over” e repita o processo.

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre direitos humanos e ambiente:
• www.amnistia.pt/tematica/ambiente/
• www.amnistia.pt/madagascar-crise-climatica-ameaca-direitos-humanos-e-vidas/
• www.amnistia.pt/genebra-onu-deve-reconhecer-o-direito-a-um-ambiente-saudavel/
• www.amnistia.pt/sustentabilidade-meio-ambiente/

