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A DEFENDER OS DIREITOS HUMANOS 
NO MUNDO,

40 EM PORTUGAL

2021

A Amnistia Internacional Portugal é condecorada 
pelo Presidente da República Portuguesa com o 

título de Membro Honorário da Ordem da 
Liberdade pelo seu trabalho na defesa dos 

Direitos Humanos.

18 MAIO 1981

Criada a Amnistia Internacional Portugal  
resultando da motivação de vários membros portugueses da organização. 
No início havia 50 membros organizados em dois grupos locais, situados 
em Algés e em Lisboa. 

25 ABRIL 1974 

Revolução dos Cravos que marca o 
fim da ditadura em Portugal 

1980

A Amnistia Internacional lança a primeira 
campanha contra a Pena de morte. 
Desde então 142 países aboliram a pena de 
morte na lei ou na prática. 

28 MAIO 1961

Peter Benenson publica o artigo “The Forgotten Prisoners” 
no jornal inglês The Observer onde lança uma 
campanha que apela à libertação daqueles a quem chama 
de prisioneiros de consciência: pessoas que foram presas 
por ter expressado opiniões políticas ou religiosas sem que 
tenham usado nem advogado violência. Esta é a primeira 
missão, e que irá marcar o nascimento da Amnistia 
Internacional.  

PARA SABER MAIS

EM PORTUGAL

11 FEVEREIRO 1990 

Nelson Mandela é libertado da Prisão e em 
2006 recebe o prémio Embaixador da Consciência da 
Amnistia Internacional    

2015

Entra em vigor, no Código Penal Português, a autonomização 
do crime de mutilação genital feminina. A mudança 

legislativa surge após a Amnistia Internacional Portugal ter 
feito recomendações neste sentido. 

10 DEZEMBRO 2006 

O Parlamento português reconhece o trabalho inestimável da Secção 
Portuguesa da Amnistia Internacional na defesa e promoção dos 

direitos humanos em Portugal e no mundo, atribuindo-lhe o Prémio 
de Direitos Humanos da Assembleia da República. 

24 DEZEMBRO 2014 

Entra em vigor o Tratado de Comércio de Armas. 
Foi uma vitória que a Amnistia Internacional e 
outros parceiros conseguiram ao fim de 
incansáveis esforços de pressão institucional e de 
campanha desde o início da década de 1990.  

20 DEZEMBRO 1993 

Na sequência de uma intensa campanha por 
parte da Amnistia Internacional, é criado o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos.     11 SETEMBRO 2001 

Ataque ao World Trade Center, em Nova Iorque. 
No ano seguinte é criado o Centro de Detenção na 
Baía de Guantánamo. Estes dois acontecimentos 
marcam os direitos humanos nos anos seguintes.   

DÉCADA DE 2010-2019DÉCADA DE 2000-2009 

EM PORTUGAL

2019 

Primeiros casos de COVID-19, em Wuhan, na 
China. Inicio de um período de pandemia que 
se vai estender pelos próximos anos com um 
impacto nos direitos humanos e na forma de 
os trabalhar.   

DÉCADA DE 1980-1989 1960

2021

DÉCADA DE 1990-1999 

WWW.AMNISTIA.PT/HISTORIA-60ANOS/

10 DEZEMBRO 1977

A Amnistia Internacional é reconhecida com o 
Prémio Nobel da Paz, pelo contributo para 
garantir os fundamentos para a liberdade, 
justiça e paz no mundo. 

DESC: onde estamos e onde deveríamos estar?

Amnistia Internacional 60 anos – Timeline
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Foram 60 anos de trabalho em todo 
o mundo, 40 anos em Portugal. As 
conquistas e os avanços foram mais que 
muitos. Uns com o trabalho exclusivo 
da Amnistia Internacional, outros com 
a sua contribuição e influência. Mas 
todos eles, os avanços e as vitórias, com 
esta forma de trabalharmos, esta receita 
de investigação rigorosa, de factos, de 
alicerces no Direito Internacional de 
Direitos Humanos e de envolvimento 
público, a juntar milhões de pessoas 
a agir em torno de uma causa, de um 
assunto, de um propósito. Um de cada 
vez, como se esta fosse uma caminhada 
em direção a um mundo onde, um dia, 
todas as pessoas irão usufruir de todos 
os direitos humanos que a declaração 
universal percorre nos seus trinta 
artigos.

Cada pessoa prisioneira de consciência 
libertada, cada pena de morte apagada 
do código penal de algum país, cada 
nova lei formulada e implementada 
que tenha posto em prática os direitos 
humanos foi uma vitória, um avanço 
civilizacional.

Nem tudo está feito, nem perto. 
Precisamos por isso de visão de futuro. 
Uma que alie o sonho às mangas 
arregaçadas de quem sabe o que é 
necessário fazer. Nos últimos anos, em 
momentos de maior cansaço, parece 
que vemos o mundo a recuar naquilo 

que são os direitos fundamentais e a 
retroceder naquilo que julgávamos que 
já era aceite, que já não trazia dúvida: 
o racismo, a discriminação a pessoas 
lgbti+, a discriminação a pessoas 
religiosas, a desigualdade de género, a 
discriminação a pessoas portadoras de 
deficiência.
Ainda há quem julgue que existem 
raças? E que existindo umas são 
superiores? Ainda há quem pense que 
quem tem fé é pessoa ingénua? Ainda 
há quem pense que as mulheres têm 
de receber menos que os homens por 
um trabalho igual ou têm de ter medo 
na rua e de andar com chaves entre 
os dedos se sozinhas e à noite? Ainda 
há pessoas que desconsideram outras 
só pela sua orientação sexual? Ainda 
há quem acredite que determinadas 
etnias têm defeitos que outras não têm 
só por terem uma origem diferente da 
maioritária? Parece mentira, mas sim. 
Ainda há caminho a fazer para eliminar 
a discriminação.

Ainda há caminho a percorrer para 
eliminar a pobreza, a desigualdade que 
não nos permite viver numa sociedade 
baseada no mérito porque o ponto de 
partida dos pobres é mais atrás que o 
dos outros.

Ainda há quem queira dominar, governar 
sem prestar contas, não por ser melhor, 
mas por imposição, antidemocrática ou 

com recurso à violência, à mentira, à 
intimidação, à prisão e ao silenciamento 
de quem ousa discordar.

São muitos e muitas as defensoras 
de direitos humanos, as pessoas 
dissidentes de determinados governos, 
jornalistas, entre outras que são 
perseguidas e sofrem as consequências 
do pensar livremente, as consequências 
da falta de direitos civis e políticos.
Nas páginas que verá a seguir fará uma 
viagem pelo tempo e pelo mundo, onde 
vai ver muito do que se alcançou, mas 
também muito do que falta conseguir.

É por isso que a caminhada tem de 
continuar.
A marcha pelos direitos humanos tem 
de seguir adiante, resolutamente, no 
passo de Luther King e dos milhares que 
com ele caminhavam.
Pelo sonho, continuemos a marcha. Por 
mais 60 anos, ou aqueles que forem 
necessários.

EDITORIAL
PEDRO A. NETO
Diretor-executivo da Amnistia Internacional Portugal

Visão de Futuro
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Direitos económicos, sociais  
e culturais: onde estamos  
e onde deveríamos estar?
O direito a habitação adequada, a escolher livremente um trabalho,  
a proteção na velhice, a educação e saúde de qualidade…  
Que caminho têm percorrido as nossas sociedades para alcançar  
os direitos económicos, sociais e culturais para todas as pessoas?  
A crise ecológica e a pandemia atual convidam-nos a um ponto  
de situação – e a uma escolha.

Há mais de um ano que um só tema 
monopolizou o espaço público e os 
noticiários nos presenteiam registos 
de mortalidade. Com a pandemia da 
COVID-19, espalhou-se por vezes a ideia 
de que o vírus seria democrático: mata 
pessoas ricas e pobres, de qualquer 
geografia ou tom de pele. Porém, 
se olharmos além dos números, a 
pandemia reflete e aprofunda as linhas 
das desigualdades e discriminações, 
separando quem tem acesso a direitos 
básicos e quem não tem.

Povos indígenas, mulheres, pessoas 
negras, migrantes, precárias ou 
sem abrigo “estão a ser afetadas 
desproporcionalmente pela pandemia” 

e “têm maior probabilidade de ser 
empurrados para a pobreza, passar fome 
e ser excluídos dos cuidados de saúde”, 
diz o relatório da desigualdade de 2021 
da Oxfam. Vários grupos marginalizados, 
que, somados, são a maior parte da 
população mundial.

A COVID-19 pôs a nu a importância 
dos direitos universais a ter casa, 
alimentação, água e saúde adequadas, 
a condições de trabalho justas e à não 
discriminação. E, já em 1966, quase 
todos os estados do mundo se haviam 
comprometido a respeitá-los, protegê-
los e realizá-los, ao assinar o Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais.

© Cici Hung on Unsplash
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Desde então, um mito dominou 
o discurso político e mediático: o 
crescimento económico e o mercado 
livre trariam a materialização destes 
direitos. Pelos dados do Banco Mundial, 
o Produto Mundial Bruto disparou de 10 
mil milhões de dólares em 1950 para 
130 mil milhões em 2017. Mas isso 
traduziu-se no agigantar das fortunas de 
uns poucos, mais do que na melhoria da 
qualidade de vida da maioria.

“A desigualdade extrema está fora de 
controlo”, sintetiza a Oxfam. Durante a 
pandemia, a riqueza dos 10 mais ricos 
do mundo aumentou mil milhões de 
dólares – mais do que suficiente para 
impedir qualquer ser humano de cair 
na pobreza devido à COVID-19. Os 22 
homens mais ricos do mundo possuem 
mais riqueza que todas as mulheres em 
África.

Também em Portugal, segundo o 
economista Eugénio Rosa, vemos “os 
ricos cada vez mais ricos, e os pobres 
cada vez mais numerosos e mais 
pobres.” Os 10% mais ricos detêm 60% 
da riqueza. Em 2018, quase 20% da 
população vivia no limiar da pobreza, e a 
taxa de risco de pobreza atingia metade 
dos desempregados. “E este grupo está 
a crescer com a crise económica e social 
causada pela COVID.”

Crise significa “momento de decisão”. 
Dela têm surgido propostas criativas 
para alcançar os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais (DESC). “A 
desigualdade não é inevitável: é 
uma escolha política”, diz a Oxfam, 
que propõe taxar os super-ricos e 
as multinacionais para “combater a 
riqueza extrema”, e investir em serviços 
de cuidados, saúde e educação. Em 
Portugal, propôs-se uma Assembleia de 
Cidadãos para que sejam as pessoas, 
e não as elites, a decidir como usar 
os fundos de recuperação económica. 

E, a nível europeu, mais de 100 mil 
pessoas já assinaram uma iniciativa por 
um Rendimento Básico Incondicional, 
“que assegure a existência material de 
todas as pessoas e a oportunidade de 
participar na sociedade”.

CASAS OU CASINOS?

“Já perdi a conta aos despejos a que 
assisti”, confessa à AGIR Rita Silva, 
da Habita! – Associação pelo direito 
à habitação e à cidade. “Mulheres 
despejadas com crianças, um homem 
migrante, sozinho e acamado, deixado 
no meio do chão. Sem qualquer 
acompanhamento ou solução alternativa. 
Muitos com violência policial”.

As brutais expulsões dos bairros 6 de 
Maio e Santa Filomena, em 2015, 
revelaram como o mesmo Estado que 
se comprometeu a proteger o direito à 
habitação tem sido ele próprio autor 
das violações. A Câmara da Amadora 
chegou a invocar a retórica dos direitos 
humanos, alegando querer acabar com 
o “flagelo social da habitação precária”, 
enquanto destruía as comunidades e o 
teto a dezenas de famílias.

Rita Silva contextualiza três 
períodos: “Há desde sempre uma 
crise de habitação para pessoas e 
grupos sociais mais desfavorecidos: 
migrantes, população cigana, 
trabalhadores pobres. Na última 
década, o país assentou o seu modelo 
económico na especulação imobiliária 
desenfreada, com a liberalização da lei 
das rendas, a atração de investimento 
estrangeiro, a turistificação. Os “vistos 
gold” vieram promover um mercado 
imobiliário virado para os altos 
rendimentos e transformar a habitação 
em produto de investimento em vez 
da sua função social. Vimos a situação 
da habitação degradar-se muito, com 
milhares de despejos, e chegámos à 
pandemia com uma crise alargada a 
toda a sociedade. A pandemia veio 
exacerbar as desigualdades. Hoje, 
temos um barril de pólvora: 40% 
dos proprietários têm inquilinos com 
rendas em atraso. 
Uma grande fatia 
da população não 
consegue pagar 
a renda, e está 
em risco de um 
despejo.”

© Amnesty International Portugal

Continuar a ler em: https://www.amnistia.pt/direitos-economicos-sociais-e-culturais-atualidade/

https://www.amnistia.pt/direitos-economicos-sociais-e-culturais-atualidade/
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Direitos Civis e Políticos:  
uma luta constante pelo mundo
Foi em 1976 que entrou em vigor o Pacto Internacional sobre  
os Direitos Civis e Políticos. A liberdade de expressão e reunião, 
o acesso à justiça, a não discriminação, entre outros, estão aqui 
consagrados. Mas tal não significa que sejam sempre cumpridos, 
mesmo nos países signatários. A pandemia da COVID-19 veio 
evidenciar ainda mais a fragilidade destes direitos e como podem 
facilmente ser violados.

Nas ondas hertzianas da Hungria, calou-se recentemente a última rádio independente 
que atuava como voz crítica do governo ultranacionalista de Viktor Orbán. A Klubrádió 
perdeu a licença de emissão por, alegadamente, transmitir pouca música húngara. 
Também foi em fevereiro de 2021 que, na Polónia, os órgãos de comunicação social 
independentes se vestiram ‘de luto’ nas suas manchetes, homepages e écrans de 
televisão, como forma de protesto contra as novas imposições do Governo da Polónia à 
sua atividade, nomeadamente ao criar novas taxas sobre a publicidade. A proposta foi 
vista pelos Media como um ataque à imprensa e uma forma indireta de censura.

Dois exemplos recentes que mostram que consagrar os direitos civis e políticos é uma 
luta constante, que pode sofrer reveses, mediante novos governos ou novas medidas 
que se instalem num determinado país. Mas não só. A pandemia que atualmente 
vivemos tem surgido também como justificação para limitar alguns dos direitos civis 
e políticos consagrados a nível internacional. Um relatório lançado em fevereiro de 
2021 pela Human Rights Watch dá conta de que pelo menos 83 governos usaram 
a pandemia de COVID-19 para justificar a violação do exercício da liberdade de 
expressão e de reunião pacífica. Diz a organização que as autoridades atacaram, 
detiveram, processaram e, em alguns casos, mataram vozes críticas e dissidentes. 

© Jeronimo Berno on Unsplah
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Também impediram protestos pacíficos, 
fecharam órgãos de comunicação social e 
promulgaram leis vagas que criminalizam 
declarações que, segundo esses 
governos, ameaçariam a saúde pública. 
Entre as vítimas estão jornalistas, 
ativistas, profissionais de saúde, grupos 
políticos de oposição e outros que 
criticaram as respostas de governos ao 
coronavírus.

Mas mesmo em países amplamente 
conhecidos como democráticos, e fora 
do ambiente pandémico, as violações 
acontecem. No caso dos EUA, a prisão 
de Guantánamo continua a ser palco 
de contínuas violações dos direitos 
humanos. Um relatório da Amnistia 
Internacional, lançado em janeiro de 
2021, documenta as diversas violações 
cometidas contra os detidos no centro, 
onde as vítimas de tortura são mantidas 
sem cuidados médicos adequados, por 
tempo indeterminado e sem acesso a 
julgamentos justos. «Estas detenções 
estão inevitavelmente ligadas a diversos 
níveis da conduta ilegal do governo dos 
EUA, ao longo dos anos: transferências 
secretas, interrogatórios com os detidos 
incomunicáveis, alimentação forçada a 
quem está em greve de fome, tortura, 
desaparecimentos forçados e ausência 
total do devido processo legal», denuncia 
Daphne Eviatar, diretora do Programa 
de Segurança e Direitos Humanos da 
Amnistia Internacional  
dos EUA.

Podemos, assim, dizer que as realidades 
no cumprimento dos direitos civis 
e políticos são bastante diversas. 
Geralmente considera-se que os países 
com zonas de conflito e os países em 
situações de desenvolvimento com mais 
desafios encabeçam as estatísticas de 
países que violam diversos direitos, mas 
isso nem sempre acontece, acontecendo 
também essas violações de direitos 
em países que não se encontram em 
nenhuma destas situações.

E tudo isto foi potenciado pela 
pandemia. «Onde os direitos humanos 
eram fracos, a pandemia enfraqueceu-
os. Mas a COVID-19 não inventou ou 
redesenhou as falhas da sociedade: 
apenas as colocou nuas para todos 
verem», pode ler-se no relatório ‘Apelo 
de Direitos Humanos das Nações Unidas 
2021’, do Escritório do Alto-Comissário 
das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (OHCHR).

AS COMUNIDADES MAIS 
FRAGILIZADAS

Mas no meio de um universo tão 
complexo de países e realidades 
tão díspares, podemos ainda falar 
de comunidades mais ou menos 
vulneráveis, e neste caso serão os 
refugiados, as mulheres e as crianças 
as populações que sistematicamente 
veem os seus direitos consagrados mais 
facilmente serem violados.

De acordo com o Banco Mundial, uma 
em cada cinco pessoas no Médio Oriente 
e no Norte de África vive atualmente 
perto de um grande conflito. Isto fez as 
carências humanitárias aumentarem e 
atingirem os níveis mais altos desde a 
Segunda Guerra Mundial. Estes conflitos 
dão origem a milhões de pessoas em 
fuga à procura de asilo e segurança. Por 

arrasto, os direitos civis e políticos são 
também mais vezes violados.
No que respeita às mulheres, dados da 
ONU Mulheres dão conta de que 35% 
das mulheres já sofriam de algum tipo 
de violência física ou sexual antes da 
pandemia. E esta ‘pandemia sombra’, 
como lhe chama’, cresceu com o 
confinamento, com as ligações para as 
linhas de ajuda a aumentaram cinco 
vezes em alguns países.

Outra das comunidades mais 
fragilizadas nos seus direitos são as 
crianças. Em agosto de 2020, a UNICEF 
publicou o relatório ‘Pesquisa de 
Impacto Socioeconómico da Resposta 
à COVID-19’, onde revelou que mais de 
100 países suspenderam os serviços de 
assistência a crianças em risco durante 
a pandemia de COVID-19, deixando-as 
em maior risco de violência, exploração 
e abuso. Mesmo antes da pandemia, a 
exposição das crianças à violência era 
generalizada, com cerca de metade das 
crianças do mundo a sofrer castigos 
corporais em casa e com 1 em cada 3 
meninas adolescentes de 15 a 19 anos 
a serem vítimas 
dos seus parceiros 
íntimos em algum 
momento de suas 
vidas, relata a 
UNICEF.

© Amnesty International

Continuar a ler em: https://www.amnistia.pt/direitos-civis-politicos-luta-constante/

https://www.amnistia.pt/direitos-civis-politicos-luta-constante/
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Direitos ambientais são direitos 
humanos. É preciso fazer mais
Reconhecer que a emergência climática é uma crise de direitos 
humanos torna-se fundamental para uma ação mais firme e justa, 
defende a Amnistia Internacional.

A crise climática é uma realidade 
e assistimos aos seus impactos 
devastadores cada vez com mais 
frequência, com ondas de calor e 
incêndios florestais sem precedentes, 
tempestades tropicais e secas severas 
por todo o mundo. Estes acontecimentos 
afetam a vida de milhões de pessoas e 
os seus direitos humanos consagrados 
na lei, incluindo o direito à vida, 
água, alimentação, habitação, saúde, 
saneamento, nível de vida adequado, 
trabalho, desenvolvimento, ambiente, 
cultura, autodeterminação, bem como 
o direito a estar livre de discriminação. 
Os números ajudam a contextualizar 
a gravidade da situação, muitas vezes 
ignorada pelos mais ricos. De acordo 
com o Centro de Monitorização de 
Deslocações Internas, em média 20,88 
milhões de pessoas foram deslocadas 

anualmente por acontecimentos 
relacionados com o tempo, entre 2008 e 
2018. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) prevê que as alterações climáticas 
causem 250 mil mortes adicionais 
por ano, entre 2030 e 2050, devido à 
malária, malnutrição, diarreia e stress 
térmico. O Programa Alimentar Mundial 
projeta que as alterações climáticas 
possam levar a um aumento de 20% em 
fome global e desnutrição até 2050. Ou 
seja, todas as previsões apontam para 
um caminho comum: a degradação do 
meio ambiente vai impactar de forma 
severa os direitos humanos de cada 
vez mais pessoas. Também por isso e 
antes de atingir o ponto de não retorno, 
os Estados devem adotar planos mais 
ambiciosos no combate contra esta 
crise climática. Ao abrigo do Direito 
Internacional de direitos humanos, 

© Amnesty International
Photo: Jarek Godlewski
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estes devem fazer o que estiver ao seu 
alcance para reduzir as emissões o mais 
rapidamente possível. No entanto, ainda 
não é o que acontece, alerta a Amnistia 
Internacional, no recente relatório Stop 
Burning Our Rights!, onde acusa os 
estados mais ricos de continuarem a 
adotar políticas pouco eficientes e a 
subsidiar a indústria do carvão, petróleo 
e gás. Apesar dos compromissos 
assumidos pelos Estados no âmbito do 
Acordo de Paris, em 2015, as emissões 
de carbono provenientes da utilização 
de combustíveis fósseis continuaram 
a crescer cerca de 1% ao ano, entre 
2010 e 2018. Caíram cerca de 5,8% 
em 2020, devido às consequências da 
pandemia da COVID-19 mas, segundo 
a Agência Internacional de Energia, vão 
crescer 4,8% em 2021, no que poderá 
ser o segundo maior aumento anual na 
história, uma vez que países e estados 

industrializados ricos têm injetado 
dinheiro em empresas de combustíveis 
fósseis, na indústria aeronáutica e outras 
empresas poluidoras de carbono como 
apoio de sobrevivência à pandemia.

Para a Amnistia Internacional, o 
caminho ideal é inverso. No relatório, 
uma das medidas mais urgentes 
é garantir “uma transição justa da 
produção e consumo de combustíveis 
fósseis de forma célere, começando 
pela eliminação dos subsídios aos 
combustíveis fósseis”. Uma adaptação 
para energias renováveis para todos “de 
igual modo consistente com os direitos 
humanos” tem de estar no topo da 
lista de prioridades dos Estados. Sendo 
mais incisivo, é necessário, “adotar 
medidas coerentes com os direitos 
humanos para reduzir as emissões 
do setor dos transportes, ou seja, a 

procura de carros particulares e viagens 
aéreas e optar por veículos elétricos; 
estabelecer regulamentos para reduzir 
a navegação marítima e compatibilizar 
com a manutenção do aquecimento 
global dentro do alvo de 1,5 graus”. 
A mensagem é clara: “Proibir, na lei e 
na prática, novos investimentos para 
expandir a exploração de combustíveis 
fósseis, a extracção e produção, 
incluíndo o desenvolvimento de novas 
infraestruturas, e o fim da produção de 
combustíveis fósseis existentes dentro 
do território”, assim como “parar de 
financiar a expansão dos combustíveis 
fósseis noutros países”.

Ainda que a descarbonização 
da economia mundial seja fator 
determinante para um futuro 
sustentável, a Amnistia adverte que 
esta transição deve ser realizada tendo 
sempre em consideração a prevalência 
dos direitos humanos. Como exemplo, 
as plantações de biocombustíveis para 
remover o carbono da atmosfera, bem 
como os projetos de conservação nos 
países do Sul Global para compensar 
as emissões dos países mais ricos, 
ainda que tenham como objetivo a 
preservação do meio ambiente, podem 
estar a colocar em perigo milhões de 
pessoas e os seus direitos humanos de 
acesso à terra, à segurança alimentar 
ou subsistência. “Assegurar que as 
medidas destinadas a proteger as 
pessoas contra os efeitos das alterações 
climáticas não resultem na violação 
de outros direitos humanos”, urge a 
Amnistia, neste equilibrio frágil entre 
ação e desestabilização.

Com caráter de urgência, a Amnistia 
Internacional exige uma ação focada, 
exigente e eficaz, uma vez que estão 
em causa danos “na vida de milhões de 
pessoas, aprofundando as desigualdades 
e a discriminação, ameaçando a maioria 
dos nossos direitos e o futuro da 
humanidade”. Não há tempo a perder.
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As tecnologias de vigilância  
e os direitos humanos do futuro
Em 1949 o escritor inglês George Orwell escreveu “1984” um romance 
com tanto de distópico como de premonitório, que até há poucos anos 
poderá ter sido considerado, na totalidade ou em algumas partes, 
como exagerado. No entanto, tanto no cinema, com o imperdível “The 
Truman Show”, com Jim Carrey, como na televisão, à escala mundial, 
com o programa de entretenimento e líder de audiências “Big 
Brother”, os sinais tenham sido evidentes de que algo perigoso poderia 
estar prestes a acontecer.

Com a evolução das novas tecnologias e a certeza de que o “mal” está sempre um 
passo à frente do “bem”, o conceito do “Big Brother” espoletou, permitindo que, um 
pouco por todo o mundo, governos “controlem” de forma autoritária e ditatorial, a 
vida dos seus concidadãos, colocando em causa as suas liberdades e os seus direitos 
humanos.

O EXEMPLO RECENTE DA COVID-19

Ao longo da pandemia, vários governos utilizaram a questão da COVID-19 como 
justificação para aumentar as tecnologias de vigilância e, dessa forma, controlar 
as populações. Para que os direitos humanos fossem e sejam sempre protegidos, a 
Amnistia Internacional e mais de uma centena de outras organizações da sociedade 
civil defenderam o estabelecimento de condições rigorosas a ser cumpridas e 
tomaram uma posição pública.

©Amnesty International
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“A tecnologia pode desempenhar um 
importante papel no esforço global de 
combater a pandemia da COVID-19. 
No entanto, isso não dá aos governos 
carta-branca para aumentar a vigilância 
digital. O passado recente mostrou-nos 
que os governos resistem em renunciar 
a poderes temporários de vigilância. 
Agora, não devemos entrar num estado 
de vigilância permanente”, alertou, na 
altura, a diretora-adjunta da Amnesty 
Tech, Rasha Abdul Rahim.

O (MAU) EXEMPLO DO VIETNAME

No final de 2020, a Amnistia 
Internacional lançou o relatório: 
“Deixem-nos Respirar! Censura e 
criminalização da expressão online no 
Vietname”, no qual relata a participação 
relevante dos gigantes tecnológicos 

Facebook e YouTube, como parte 
integrante das ferramentas de censura e 
perseguição das autoridades do Vietname 
contra os próprios cidadãos, num sinal 
alarmante de como estas empresas 
podem crescer em países repressivos.

Na altura, o documento denunciou a 
repressão sistemática da expressão 
pacífica em plataformas online no 
Vietname, incluindo o uso generalizado 
de “geobloqueio” de conteúdos 
considerados críticos das autoridades. 
Paralelamente, diversos grupos afiliados 
ao governo implementaram sofisticadas 
campanhas para reduzir os utilizadores 
ao silêncio e ao medo.
No passado mês de fevereiro, a 
Amnistia Internacional identificou uma 
campanha de ataques de “spyware” 
dirigido aos defensores de direitos 
humanos (DDH) vietnamitas, desde 
fevereiro de 2018 a novembro de 
2020. Estes ataques são de uma 
organização identificada pela Amnistia 
Internacional como sendo a “Ocean 
Lotus” que têm como alvo preferencial 
o setor privado e os DDH, que tanto 
residem no país como fora dele.

Para a Amnistia Internacional, a 
situação não pode ser mais grave: 
“ativistas e defensores de direitos 
humanos são presos, atacados e 
censurados em silêncio com base em 
leis vagas e abrangentes, que não 
cumprem os padrões internacionais de 
direitos humanos. Em janeiro de 2019, 
uma polémica Lei de cibersegurança 
entrou em vigor no Vietnam, 
concedendo ao governo amplos poderes 
para limitar a liberdade online, obrigar 
as empresas de tecnologia a entregar 
grandes quantidades de dados e a 
censurar o conteúdo dos usuários”.

O EXEMPLO QUE CHEGA DOS EUA

Dos Estados Unidos da América 
chega-nos o exemplo mais recente. 

No início do mês de junho, a 
Amnistia Internacional denunciou a 
utilização de mais de 15 mil câmaras 
de vigilância pela polícia de Nova 
York, só nas regiões de Manhattan, 
Bronx e Brooklyn, com um “invasivo 
e discriminatório software de 
reconhecimento facial”.

“Essa vasta rede de câmaras pode ser 
usada pela polícia para reconhecimento 
facial invasivo e corre o risco de 
transformar Nova York numa cidade 
de vigilância Orwelliana”, na opinião 
de Matt Mahmoudi, investigador 
da Amnistia Internacional na área 
de Inteligência Artificial e Direitos 
Humanos.

Em Nova York ninguém é anónimo. 
Esteja a participar numa manifestação, 
esteja apenas a passear num qualquer 
bairro, ou até a ir às compras. O rosto 
de cada um está a ser identificado, 
rastreado, por milhares de câmaras de 
vigilâncias espalhadas pela cidade”, 
conclui o responsável.

A EUROPA E O (MAU) EXEMPLO DE 
VENDER TECNOLOGIA DE VIGILÂNCIA

À Europa também cabe a sua quota-
parte de culpa nesta situação, mesmo 
que de forma algo indireta. Em 
setembro do ano passado, a Amnistia 
denunciou num relatório, que três 
empresas com sede em França, Suécia 
e Países Baixos venderam sistemas, 
por exemplo, de tecnologia de 
reconhecimento facial e câmaras,  
para os principais intervenientes  
do aparelho de vigilância em 
massa chinês. Em alguns casos, 
os dispositivos exportados seguiam 
diretamente para uso em programas 
indiscriminados de vigilância em 
massa, com o risco de serem utilizados 
contra uigures e outros grupos étnicos 
predominantemente muçulmanos  
em todo o país. 
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Celebrar a liberdade
A repressão em Portugal fez parte das razões que levou um advogado inglês  
a criar a Amnistia Internacional. No ano de 1961, enquanto  
a Europa consolidava a democracia e se multiplicavam as correntes  
de opinião, o país de Salazar avançava para a guerra colonial, assistia  
à emigração em massa e enfrentava a ditadura.

© Rob Curran on Unsplash

A inspiração que levou Peter Benenson a fundar a Amnistia Internacional mantem-se  
volvidos 60 anos. O advogado inglês assinou a 28 de maio de 1961 um artigo no jornal  
“The Observer” com o título “os prisioneiros esquecidos”, texto que começava com uma  
ideia muito clara: ao abrirmos um jornal, qualquer um que seja, encontraremos todos  
os dias notícias sobre pessoas que foram presas, não por terem cometido crimes,  
mas porque o seu pensamento é desagradável e inaceitável para os seus governos.

Nesse texto, Peter Benenson apresentou 
a campanha que seria lançada em breve, 
chamada “Amnesty Appeal 1961”, que tinha 
como mote a libertação de vários prisioneiros 
de consciência, procedentes de várias partes 
do mundo e de várias origens políticas e 
religiosas. Um deles, mencionado no artigo, 
era Agostinho Neto, preso e violentado 
fisicamente em frente à sua família pelas 
autoridades portuguesas de então, sob o 
regime do Estado Novo liderado por um 
ditador.

Se por um lado os ventos democráticos 
que sopravam na Europa possibilitaram 
a fundação da Amnistia Internacional, as 
guerras coloniais e os regimes opressores 
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no resto do mundo e, particularmente 
em Portugal e Espanha, justificaram 
a sua criação. Enquanto o Papa João 
XXIII, através do Concílio Vaticano 
II, trouxe a Igreja católica aos novos 
tempos, Konrad Adenauer devolvia a 
credibilidade à Alemanha e os Beatles e 
os Rolling Stones rompiam preconceitos. 
Em Portugal, Salazar reforçava a 
repressão e a censura e o país não 
subscrevia ou ratificava qualquer tratado 
de direitos humanos estabelecido nas 
Nações Unidas. Este atraso, legitimava o 
objetivo de Peter Benenson na defesa de 
“qualquer pessoa fisicamente impedida, 
por prisão ou de outra forma, de 
expressar qualquer opinião que sustente 
honestamente e que não defenda ou 
tolere a violência pessoal”. No texto, 
publicado em maio de 1961, o fundador 
da Amnistia Internacional dedicou um 
parágrafo ao “poeta espancado na frente 
da família” referindo-se à “brutalidade 
revoltante com que o principal poeta 
de Angola, Agostino Neto, foi tratado”. 
Benenson relatava que em junho de 
1960 “a polícia política entrou em sua 
casa, mandou açoitá-lo na frente de sua 
família, detendo-o sem acusação ou 
julgamento nas ilhas de Cabo Verde”, no 
Tarrafal.

O início da década de 60, 
particularmente o ano seguinte, é 
apontado pela historiadora Irene 
Pimentel como o “annus horribilis” 
para António Oliveira Salazar. Desde 
a invasão de Goa, Damão e Diu pela 
União Indiana ao início da guerra em 
Angola, até às operações lideradas por 
Henrique Galvão, no desvio do paquete 
Santa Maria e no avião sequestrado que, 
a 10 de novembro, lançou milhares de 
panfletos contra o regime salazarista em 
Lisboa, Barreiro, Setúbal, Beja e Faro.

As diligências da polícia política 
terminavam inúmeras vezes em 
prisões, com ou sem culpa formada, 
negando sempre, designadamente 

nas cartas de resposta à Amnistia 
Internacional, que em Portugal 
existissem prisioneiros políticos. Irene 
Pimentel recorda que nos arquivos da 
PIDE havia imensas pastas sobre a 
Amnistia Internacional. Na sua tese, 
a autora de vários livros sobre aquela 
polícia, não tem dúvidas em salientar 
que “a mais importante organização 
internacional a interceder pelos presos 
políticos portugueses, foi a importante 
Amnistia Internacional”. A historiadora 
adianta que a organização humanitária 
“apoiava determinados prisioneiros 
políticos e até lhe chamavam adoção”. 
Conta que os ativistas “seguiam o 
seu percurso, preocupavam-se com 
eles, se estavam em intermináveis 
medidas de segurança, pediam a sua 
libertação e mandavam livros”. Entre 
outros casos, destaca que em 1963 o 
comité britânico para a Amnistia em 
Portugal apresentou uma petição a 
favor dos presos políticos em Portugal 
e “em maio difundiu uma circular, com 
instruções acerca do apoio e da adoção 

de presos”. Por exemplo, as secções 
da Amnistia Internacional enviaram 
cartas de protesto às autoridades 
portuguesas sobre os acontecimentos no 
julgamento de José Bernardino, sovado 
e arrastado por elementos da PIDE da 
sala de audiências para o calabouço do 
tribunal, onde ouviu a sentença, como 
testemunhou Patrick Hallinan, um 
procurador de S. Francisco.

Na Europa, enquanto os países do Bloco 
de Leste reforçavam a guerra fria, com 
a construção do muro de Berlim em 
1961 e a entrada dos tanques soviéticos 
em Praga em agosto do mesmo ano, o 
Ocidente vivia um período de crescimento 
favorecido pelo acordo de supressão  
a 1 de julho de 1968 dos direitos 
aduaneiros entre os primeiros seis 
Estados-membros 
– Bélgica, França, 
República Federal 
da Alemanha, Itália, 
Luxemburgo e 
Holanda.

© History in HD on Unsplash

Continuar a ler em: https://www.amnistia.pt/celebrar-a-liberdade/

https://www.amnistia.pt/celebrar-a-liberdade/


A AMNISTIA INTERNACIONAL
POR QUEM FAZ PARTE
DO CAMINHO

A história da Amnistia 
Internacional é pautada  
pelo contributo precioso  
de várias pessoas ao longo 
das décadas.
Um grupo de apoiantes, 
membros e parceiros da 
organização respondeu às 
perguntas: “qual é a memória 
mais antiga em relação à 
Amnistia Internacional?”; 
“o que considera ser o papel 
da organização no mundo 
atual?” e “uma palavra para 
descrever a organização?”.

Independentemente das áreas de atuação,
do ativismo ao jornalismo, da cultura ao
voluntariado, quem conhece e trabalha com a
Amnistia Internacional reconhece o seu papel
fundamental na moldura social, o impacto em
questões de igualdade, justiça e solidariedade,
tanto passadas como as atuais, e a luta que
ainda tem pela frente.
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SOFIA BRANCO
Jornalista e presidente do Sindicato dos 
Jornalistas e membro do júri do Prémio 
Amnistia Internacional IndieLisboa 2010

Lembro-me da Amnistia ainda nos 
tempos do liceu, quando era uma 
adolescente. Lembro-me de ouvir sobre 
esta organização por causa da luta pela 
independência de Timor-Leste. A ideia 
que tenho é que a Amnistia Internacional 
teve um papel fundamental no apelo 
por justiça, durante toda a ocupação da 
Indonésia e aqueles anos tumultuosos 
até à libertação. Como, aliás, tem vindo a 
ser a sua atuação durante várias décadas. 
Considero que a Amnistia Internacional 
desempenha um papel absolutamente 
fundamental na luta pela defesa dos 
direitos humanos. Se tiver de definir a 
Amnistia numa palavra seria, sem dúvida, 
“coragem”.

PATRÍCIA FILIPE
Presidente da Direção  

da Amnistia Internacional Portugal
A memória mais antiga remonta já aos 
tempos de estudante como sendo uma 
organização de relevância e referência 
mundial na defesa dos Direitos Humanos. 
A participação em ações mais concretas 
surgiu mais recentemente (2013) e 
desde então, foram várias as ações /
campanhas que me marcaram, como por 
exemplo as ações de rua, as vigílias, a 
Maratona de Cartas, a dinamização de 
sessões de Educação para os Direitos 
Humanos nas escolas, iniciativas que 

me envolveram e motivaram a abraçar 
com alma esta organização, que me faz 
acreditar que a mudança é possível com 
o poder da nossa ação. Atualmente, o 
papel desta organização no mundo é tão 
relevante como foi em 1961, na data da 
sua criação. O ideal era que em pleno 
Séc. XXI, organizações como a Amnistia 
Internacional não fossem necessárias, 
mas a verdade é que os desafios e as 
violações de DH continuam a ser uma 
constante, nesse sentido, considero que 
a Amnistia continuará a ser essa “luz 
que ilumina a escuridão”, como dizia o 
inspirador Peter Benenson. Se tivesse 
de descrever a Amnistia numa palavra 
seria... esperança.

ANA FILIPA COSTA
Jovem ativista do movimento  

Greve pelo Clima 

Sempre que estava em casa da minha 
avó, ela dava-me uma explicação das 
últimas coisas que tinham acontecido 
em contexto internacional. Quando tinha 
14/15 anos, ouvi falar da Amnistia por 
causa da maratona de cartas que fazem 
anualmente. Nunca consegui participar 
e nunca acompanhei minuciosamente 
o trabalho até ingressar na equipa do 
Face2Face aqui no Porto. Foi uma 
experiência maravilhosa e não poderia 
estar mais feliz por finalmente ter a 
oportunidade de ter uma descrição 
detalhada e atual dos projetos que 
foram e estavam a ser desenvolvidos. 
Num mundo marcado pelo medo e pela 
ignorância, em que as pessoas estão 
muito focadas na sua individualidade, 
a Amnistia relembra-nos que os direitos 
que temos e que são considerados como 
uma realidade, não são garantidos para 
grande parte da população. Muita gente 
se esquece das violações constantes 

aos direitos humanos que acontecem 
diariamente e tornam acessível essa 
educação da população, com campanhas 
didáticas e eficazes, em que qualquer 
pessoa se pode envolver. A Amnistia é um 
pilar fundamental da sociedade que luta 
pela justiça e pela igualdade de tod@s. 
Uma palavra não chega, divido-me entre 
esperança, justiça e luta.

IVO CANELAS
Ator, strongvoice da Amnistia  

Internacional Portugal
Logo a seguir ao Live Aid (concerto 
emblemático de angariação de fundos 
para África em 1985), a Amnistia 
Internacional fez uma tournée mundial 
com vários músicos, entre eles o Bruce 
Springsteen, que eu gosto muito desde 
sempre (tournée “Human Rights Now!”, 
em 1988, onde vários músicos aturam em 
19 cidades de 15 países, a propósito do 
40º aniversário da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos). Foi através da 
música conjugada com a luta social que 
ouvi falar, pela primeira vez da Amnistia 
Internacional. Era um miúdo na altura 
por isso, no fundo, acompanha-me desde 
sempre. A Amnistia tem uma função muito 
importante de transformar o ‘macro’ no 
‘micro’, com uma ação local e direcionada, 
que combate aquela sensação que todos 
temos de que, às vezes, são demasiadas 
coisas a acontecer ao mesmo tempo  
e não conseguimos chegar a todos.  
Dando destaque a casos específicos, a 
mim em particular, ajuda-me a focar 
numa questão clara e tentar resolvê-la 
em tempo real. 
Sem dúvida que, se 
tenho de escolher 
uma palavra para 
definir a Amnistia 
Internacional, seria 
“justiça”.
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Continuar a ler em: https://www.amnistia.pt/amnistia-internacional-por-quem-faz-parte-do-caminho/

https://www.amnistia.pt/amnistia-internacional-por-quem-faz-parte-do-caminho/


Yasaman Aryani é uma mulher iraniana de  
26 anos, que defende os direitos das mulheres a 
poderem vestir e usar o que quiserem, no Irão.  
Pela ousadia, foi condenada a 16 anos de prisão.

Está neste momento atrás das grades, depois de 
publicar um vídeo que se tornou viral nas redes 
sociais, no qual entregava flores, numa 
carruagem do metro exclusiva para mulheres,  
sem usar o véu islâmico.

Roman Protasevich é o jornalista bielorrusso  
que foi notícia em todo o mundo. Foi preso  
depois do avião onde seguia ter sido desviado 
pelas autoridades para conseguirem detê-lo.  
Roman vivia exilado, por temer pela sua  
segurança na Bielorrússia. 

Roman e a namorada, Sofia Sapega, foram  
presos apenas pelo trabalho jornalístico  
de Roman, reconhecido crítico do regime 
bielorrusso. Agora, ambos foram colocados em  
prisão domiciliária, mas correm o risco de ficar 
longos anos detidos.

18 PELOS DIREITOS HUMANOSAGIR

AJUDE YASAMAN ARYANI! JUNTE  
O SEU NOME AO APELO URGENTE.

É URGENTE LIBERTAR ROMAN E SOFIA! 
JUNTE O SEU NOME A ESTE APELO.AP
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BIELORRÚSSIAIRÃO
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PARTICIPE
WWW.AMNISTIA.PT/APELOSURGENTES

https://www.amnistia.pt/apelosurgentes


O QUE SE ESTÁ A PASSAR  
EM CABO DELGADO É 
DESUMANO

PRECISAMOS DE SI!
DOE AGORA

www.amnistia.pt/emergencia-cabodelgado
Entidade: 21721
Referência multibanco: 066 000 002
Montante: o que puder
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Só com o seu apoio podemos continuar a investigar e denunciar para garantir
proteção, justiça e bens essenciais para quem está a sofrer com o conflito.

https://www.amnistia.pt/emergencia-cabodelgado


https://60anosdeesperanca.pt
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