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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

PELO FIM DA AGRESSÃO E PELA PROTEÇÃO DE 
CIVIS NA UCRÂNIA

Queremos o fim da agressão militar russa e respeito total pelo Direito Internacional Humanitário, com a 
proteção de todos civis.

1. Assinar a petição dirigida ao Ministro da Defesa russo, Serguei Shoigú.

2. Partilhar com familiares e amigos.

3. Partilhar a petição nas redes sociais.

Momentos após o início da invasão militar, as equipas da Amnistia 
Internacional conseguiram verificar fotografias, vídeos e relatos de 
ataques indiscriminados a civis por todo o país. Em particular, a Amnistia 
Internacional documentou, só nos primeiros dias da invasão, ataques a 
escolas e hospitais, o uso indiscriminado de armas como mísseis balísticos 
e ainda o uso de armas proibidas,  como são as bombas de fragmentação. 
Perante as evidências, a invasão da Ucrânia pela Rússia representa uma 
clara violação da Carta das Nações Unidas e um ato de agressão que 
constitui um crime à luz do Direito Internacional. 

A ação de todos nós tem sido particularmente importante: através de 
várias ações da sociedade civil e de milhões de pessoas tem sido possível 
pressionar, desde o primeiro momento, líderes políticos, empresas e 
instituições a agirem em conformidade com as suas obrigações. Seja através 
de vigílias, manifestações, assinatura de petições, partilhas nas redes sociais, ou outras formas de ação, é 
fundamental que este movimento verdadeiramente global não termine. Não cruzaremos os braços até que a 
agressão militar russa chegue ao fim e todas as vidas humanas sejam protegidas.

Assinatura de petição e partilha nas 
redes sociais

Com a maior brevidade possível 

Onde quer que esteja Telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo; 
Resposta a crises

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 10 minutos

5 minutos



PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

Para saber mais sobre a atual situação de direitos humanos no âmbito da invasão militar russa:

• https://www.amnistia.pt/ue-protecao-temporaria-pessoas-fuga-ucrania/

• https://www.amnistia.pt/invasao-ucrania-agressao-catastrofe-direitos-humanos/

• https://www.amnistia.pt/amnistia-internacional-portugal-vigilias-paz-na-ucrania/

• https://www.amnistia.pt/ataques-indiscriminados-dos-militares-russos-durante-a-invasao-a-ucrania/

• https://www.amnistia.pt/russia-invade-ucrania-preocupacao-crescente-direitos-humanos/ 

• https://www.amnistia.pt/russia-ucrania-respeito-direitos-humanos-fundamental/

1. Assinar a petição em: 
https://www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/

2. Partilhar com familiares e amigos: Fale sobre este assunto 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 a petição.

3. Partilhar nas redes sociais: Partilhe o link da petição 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).

Ao partilhar nas redes sociais, opte por escrever a sua própria mensagem ou utilizar alguma das que 
sugerimos de seguida:

• A Amnistia Internacional tem denunciado vários ataques indiscriminados contra civis na Ucrânia. 
Já se perderam demasiadas vidas. Juntos, temos o poder de pressionar as autoridades russas a 
terminarem com estas violações de direitos humanos. Assinem: 
https://www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/

• Juntem o vosso nome à petição da @amnistiapt! Somos milhares a exigir que a Rússia termine 
imediatamente com a agressão, que proteja os civis e respeite o Direito Internacional. O momento de 
agir é agora! https://www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/ 

• Queremos o fim da agressão militar russa e respeito total pelo Direito Internacional Humanitário, 
com a proteção de todos civis. A todos os que querem o mesmo, assinem a petição da @amnistiapt e, 
juntos, continuaremos a pressionar as autoridades russas:  
https://www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/ 
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