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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

PELO FIM DA AGRESSÃO E PELA PROTEÇÃO DE 
CIVIS NA UCRÂNIA (II)

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

A par dos envios semanais de assinaturas que fazemos para a Embaixada da Federação Russa em Portugal e 
para o Ministro da Defesa Russo, queremos que também seja impossível ignorarem os nossos apelos, desta 
vez através da rede social Twitter.

Para isso, pedimos-lhe que escreva uma mensagem dirigida à delegação da Embaixada da Federação 
Russa em Portugal, apelando ao fim da agressão militar russa e respeito total pelo Direito Internacional 
Humanitário. A mensagem deverá ser enviada pela rede social Twitter.

Mais de um mês após o início da invasão militar da Rússia à Ucrânia, continuam-se a 
verificar graves violações de direitos humanos e do Direito Internacional Humanitário. 
Milhões de pessoas estão em perigo no país, mais de 4 milhões já atravessaram a fronteira 
e a lista de ataques perpetrados pelas forças russas na Ucrânia continua a aumentar. Só o 
Laboratório de Provas de Crise da Amnistia Internacional já confirmou mais de dez - como 
os ataques a hospitais e escolas, ataques indiscriminados que mataram ou feriram civis, e 
o uso de munições de fragmentação, em cidades como Chernihiv, Kharkiv, Izium, Mariupol, 
entre outras – e que podem constituir crimes de guerra à luz do Direito Internacional.

Apesar dos relatos que nos chegam diariamente, é importante que ninguém fique 
indiferente. No momento em que o silêncio prevalecer, estaremos um passo mais longe de alcançar a justiça e a 
reparação que as vítimas deste conflito armado merecem e têm direito.

É por isso que precisamos da sua ação. É urgente o fim da agressão militar russa e o respeito total pelo Direito 
Internacional Humanitário, com a proteção de todos os civis. É urgente garantir que não poupamos esforços para 
alcançar esse objetivo.

Twitterstorm

Até dia 23 de abril

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:

• Página principal sobre o tema, agregadora de vários conteúdos:

https://www.amnistia.pt/juntos-pela-paz/

• Algumas das publicações mais recentes sobre o tema: 

https://www.amnistia.pt/ucrania-izium-rotura-ataques-constantes/

https://www.amnistia.pt/um-guia-de-como-a-amnistia-internacional-verifica-ataques-militares-na-ucrania/

https://www.amnistia.pt/manifestacao-de-solidariedade-ucrania-dia-do-pai/

https://www.amnistia.pt/ucrania-ataque-aereo-russo-em-chernihiv/

1. Caso ainda não tenha assinado a nossa petição sobre este assunto, é importante que o faça. 
Todas as assinaturas são enviadas semanalmente: www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/

2. Pode escrever um dos tweets que sugerimos de seguida:

• @EmbaixadaRusPt, a invasão da Rússia à Ucrânia é um ato de agressão que provocou uma das mais 
graves crises de direitos humanos na Europa. Junto a minha voz à @amnistiapt e apelo ao respeito 
pelas vidas civis e pelo Direito Internacional Humanitário.

• A agressão da Rússia contra a Ucrânia é um crime de guerra ao abrigo do Direito Internacional. 
Junto-me à @amnistiapt e apelo à @EmbaixadaRusPt para que transmita a nossa mensagem ao seu 
governo: queremos o fim da agressão e a proteção de todas as pessoas.

• Mais de um mês após o início da invasão militar russa à Ucrânia, é importante que não nos 
conformemos e os relatos partilhados pela @amnistiapt não nos deixam ficar indiferentes. @
EmbaixadaRusPt : queremos o fim deste ato de agressão contra a Ucrânia!

• @EmbaixadaRusPt, a minha mensagem, tal como a da @amnistiapt, é muito simples: a execução 
intencional de civis é um crime de guerra. É urgente que o Direito Internacional Humanitário seja 
respeitado e as vidas civis sejam protegidas.

https://www.amnistia.pt/peticao/ucrania-russia/?utm_source=CTA&utm_medium=email&utm_campaign=ucrania-russia
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