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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

MARATONA DE CARTAS:  
O MAIOR EVENTO DE ATIVISMO DO MUNDO!

Queremos que as autoridades responsáveis por cada um dos casos selecionados garantam que é feita  
justiça e que os direitos humanos são respeitados.

1. Assinar as cinco petições da Maratona de Cartas. O processo é muito simples e poderá assinar as cinco 
petições com um único passo: www.amnistia.pt/maratona 

2. Partilhar o link da Maratona da Maratona de Cartas nas suas redes sociais, convidando outras pessoas a 

assinarem também.

O maior evento de ativismo do mundo está de volta! Todos os anos, milhões de 
pessoas em todo o mundo unem-se para agir em defesa de um conjunto de casos 
previamente selecionados pela Amnistia Internacional. E, todos os anos, através 
das ações dessas pessoas, uma mudança real e concreta acontece na vida de quem 
estamos a apoiar.

Em 2021, queremos que assine petições, escreva cartas de solidariedade e partilhe 
a informação sobre cinco pessoas que se encontram em perigo: Bernardo Caal Xol, 
da Guatemala; Ciham Ali, da Eritreia; Janna Jihad, dos Territórios Palestinianos 
Ocupados; Mikita Zalatarou, da Bielorrússia e Zhang Zhan, da China. São cinco 
pessoas que por terem defendido o ambiente, por ousarem contar a verdade, por 
denunciarem situações de extrema injustiça e violência, ou por terem sido vítimas  
de graves violações de direitos humanos, precisam da sua ação imediata. 

No final, todos os milhões de assinaturas recolhidas serão entregues às autoridades responsáveis por cada um 
dos casos referidos. É por isso que assinaturas como a sua, quando aliadas ao nosso trabalho de advocacy e 
pressão mediática, têm um papel tão importante. Elas aproximam-nos cada vez mais do nosso objetivo:  
um mundo mais justo, onde os direitos humanos são uma realidade universal.

Assinatura de petições, publicação nas 
redes sociais

Até 27 de novembro

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo; 
Maratona de Cartas

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos

https://www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2021/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=MC2021_acao_assine


PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

Para saber mais sobre a Amnistia Internacional e o impacto da sua assinatura nos casos da Maratona de Cartas:

• www.amnistia.pt/maratona 

• www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2020-21-vitorias/ 

• www.amnistia.pt/o-impacto-da-sua-assinatura-maratona-de-cartas-2019-20/ 

• www.amnistia.pt/casos-da-maratona-de-cartas-2018-19/ 

1. Assinar as petições em: www.amnistia.pt/maratona 

2.Redes sociais:
Partilhar o link da petição nas 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: 

• A nossa assinatura tem mais poder do que imaginam! Ela pode salvar vidas, demonstrar 
solidariedade e fazer a diferença na vida de alguém. Este é o poder da #MaratonaDeCartas!  
Juntem-se à @amnistiapt e assinem em defesa dos 5 casos deste ano! #W4R21  
https://www.amnistia.pt/maratona/ 

• Todos os anos, a #MaratonaDeCartas da @amnistiapt, reúne milhares de assinaturas em defesa de 
pessoas em risco. Essas assinaturas, somadas às recolhidas em todo o mundo, produzem mudanças 
reais na vida de alguém! Prontos para mudar o mundo? Assinem! #W4R21  
https://www.amnistia.pt/maratona/

• Já conhecem os 5 casos da #MaratonaDeCartas deste ano? Com um único passo, é possível agir em 
defesa destas 5 pessoas e influenciar para que uma mudança real nas suas vidas aconteça!  
Juntem-se à @amnistiapt e assinem! #W4R21  
https://www.amnistia.pt/maratona/

https://www.amnistia.pt/maratona-de-cartas-2021/?utm_source=email-marketing&utm_medium=cta&utm_campaign=MC2021_acao_assine
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