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AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

FIM ÀS DEMOLIÇÕES E DESALOJAMENTOS 
FORÇADOS DE PESSOAS PALESTINIANAS

Queremos o fim do apartheid do Estado de Israel e o fim imediato das demolições e dos desalojamentos 
forçados de palestinianos.

Em fevereiro, a Amnistia Internacional publicou o relatório 
“O regime de Apartheid do Estado de Israel contra os 
palestinianos: sistema cruel de dominação e crime contra a 
humanidade” onde documentava a forma como a ocupação 
em massa de territórios e propriedades palestinianas, 
as execuções, as deslocações forçadas, as limitações de 
circulação e a recusa de nacionalidade e cidadania aos 
palestinianos integram um sistema que equivale a apartheid 
à luz do Direito Internacional. Milhões de palestinianos vivem 
sob este apartheid e, no âmago deste crime profundamente 
racista, está a experiência dos palestinianos impedidos de 
terem um lar.

No dia 28 de outubro, o relator especial das Nações Unidas 
para a habitação condigna abordou na Assembleia Geral das 
Nações Unidas a forma como o direito à habitação permanece 
fora de alcance para palestinianos que vivam sob o apartheid. 
Com a sua ação podemos criar ainda mais pressão para que 
seja amplamente reconhecida a existência de apartheid 
por parte do Estado de Israel e a respetiva necessidade de 
responsabilização. 

Sabemos que não estamos sozinhos neste apelo: mais de 150.000 pessoas em todo o mundo assinaram a 
petição da Amnistia Internacional nesse sentido, mas não queremos ficar por aqui. É por isso que apelamos à 
sua ação e, neste pedido especial, estendemos o convite sobretudo a ativistas mais jovens para que também 
eles possam atuar de uma forma muito especial! Consulte todas as nossas sugestões de ação em baixo.

Desenho/pintura/outro, partilha nas redes 
sociais, envio por correio

Com a maior brevidade possível

Onde quer que esteja Papel, marcadores, tesoura, cola, 
envelope, telemóvel ou computador com 
acesso à internet

Direitos humanos no mundo

Fácil

1 pessoa. Ação individual

5 a 20 minutos

5 a 10 minutos

https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/01/Full-Report_AI_Palestina.pdf 
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/01/Full-Report_AI_Palestina.pdf 
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2022/01/Full-Report_AI_Palestina.pdf 


PARA SABER MAIS

GUIA DE AÇÃO

QUAL É A SUA MISSÃO?

Para saber mais sobre o estado dos direitos humanos em Israel e nos Territórios Palestinianos Ocupados:

• www.amnistia.pt/israel-tpo-ofensiva-a-gaza-exige-investigacao-a-crimes-de-guerra/
• www.amnistia.pt/israel-repressao-a-sociedade-civil-palestiniana-tem-de-acabar/ 
• www.amnistia.pt/apartheid-estado-de-israel/
• www.amnistia.pt/apartheid_estado_israel_contra_povo_palestiniano/

1. Com recurso a uma folha de papel, desenhar ou pintar, uma ou várias casas, de forma a destacar a 
importância ado direito a uma habitação condigna para todas as pessoas palestinianas.

Em alternativa, pode também “construir” uma casa de papel, recorrendo à impressão da planificação 
que sugerimos na página seguinte. Encontrará o modelo de planificação de uma casa que pode  
recortar e colar.

2. Tirar uma fotografia à(s) casa(s) que desenhou ou “construiu” e partilhar nas redes sociais, 
marcando @amnistiapt para que possamos partilhar também! Pode recorrer a uma das mensagens que 
sugerimos de seguida para acompanhar a sua publicação:

• Millions of Palestinians live under Israel’s system of apartheid and thousands are being denied a 
home. It is time to cancel orders for forced evictions and home demolitions against Palestinians in 
Israel/OPT. #EndIsraeliApartheid #RightToHousing @amnistiapt 

• So far in 2022, more than 150000 people from around the world have told Israel: demolish 
apartheid, not homes! #EndIsraeliApartheid e o #RightToHousing @amnistiapt

3. Enviar a(s) casa(s) que desenhou ou “construiu” diretamente para Embaixada de Israel em Lisboa, 
por correio, para a morada: Rua António Enes, 16, 4o, 1050-025 Lisboa. 
Acrescentar a seguinte mensagem: “Since 2012, Israel demolished some 30,000 homes and buildings 
in the Occupied Palestinian Territories, and hundreds more inside Israel, leaving tens of thousands of 
Palestinians homeless. So far in 2022, more than 150,000 people from around the world have told 
Israel: demolish apartheid, not homes.”
 

Sugestão de ativismo, sozinho/a ou em família:

1. Desenhar, pintar ou “construir” uma casa, destacando a importância do direito a habitação condigna para todas 
as pessoas palestinianas.

2. Tirar foto e partilhar nas redes sociais, recorrendo às nossas sugestões de mensagens. 

3. Enviar diretamente para a Embaixada de Israel em Lisboa.

Nota importante: Caso faça publicações nas redes sociais, é importante que também marque a 
Embaixada de Israel em Lisboa, para que tenham conhecimento do nosso apelo.  
Dependendo da rede social que use, por favor identifique:

• @IsraelinPT no Twitter
• Israelinportugal no Instagram
• Israel in Portugal no Facebook

http://www.amnistia.pt/israel-tpo-ofensiva-a-gaza-exige-investigacao-a-crimes-de-guerra/
http://www.amnistia.pt/israel-repressao-a-sociedade-civil-palestiniana-tem-de-acabar/
http://www.amnistia.pt/apartheid-estado-de-israel/
http://www.amnistia.pt/apartheid_estado_israel_contra_povo_palestiniano/


MODELO DE PLANIFICAÇÃO DE UMA CASA PARA RECORTE E COLAGEM:
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