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ENQUADRAMENTO 

 

A criação em 2008 da Plataforma “Aveiro Direitos Humanos”, ação que agregou em torno desta 

temática um conjunto diverso de organizações e entidades da sociedade civil aveirense e que contou 

com o apoio e envolvimento quer de instituições públicas quer de entidades privadas, teve como 

primeiro e principal objetivo unir esforços, agregar vontades e potenciar diferentes sensibilidades 

numa rede informal, colaborativa e de proximidade, no sentido de desenvolver um programa de ação 

com vista à comemoração dos 60 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Promovida pela Pangea – ONG e pelo Fórum::UniverSal – Fundação João Jacinto de Magalhães e 

Centro Universitário de Fé e Cultura, contou com o envolvimento direto da Amnistia Internacional – 

Aveiro, da Origami – Associação Académica da Universidade de Aveiro, da Associação de Apoio ao 

Imigrante – Junta de Freguesia de São Bernardo, da Associação dos Antigos Alunos da Universidade 

de Aveiro, da Associação Sul – ONG, da Cáritas Diocesana de Aveiro, da CERCIAV, da Civitas 

Aveiro, da Comissão Diocesana Justiça e Paz, da Equipa de Apoio às Escolas de Aveiro, da ORBIS 

Cooperação e Desenvolvimento – ONG e da Rede Europeia Anti-Pobreza Aveiro. A iniciativa 

contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, da Universidade de Aveiro – Serviços de 

Ação Social e do Jornal Diário de Aveiro. 

Em resultado desta parceria alargada foi concebida a “Agenda Aveiro Direitos Humanos 2008”, 

iniciativa que acolheu uma grande diversidade de ações que tiveram lugar entre os dias 10 de 

novembro (Dia Mundial da Ciência ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento) e 25 de dezembro (Dia 

de Natal) desse ano. Entre exposições, feiras temáticas, conferencias, mesas redondas, palestras, 

tertúlias, debates, projeção de filmes, animação de rua, música ou lançamento de 

livros/revistas/jornais em edição especial, pretendeu-se envolver de forma alargada e transversal a 

sociedade civil aveirense, em particular as crianças e jovens. 

Após este primeiro momento, a Plataforma prosseguiu o seu trabalho em rede potenciando as 

iniciativas promovidas entre e pelos diversos parceiros através de uma política de informação e 

comunicação devidamente articulada, mobilizando a comunidade e otimizando recursos. Disso foi 

exemplo o trabalho realizado durante o ano 2009 que culminou na celebração do 61º aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
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DESAFIO 

 

Num contexto social complexo, deveras exigente e extremamente desafiante quer a nível local quer 

num quadro de intervenção nacional e internacional, a defesa e a promoção dos Direitos Humanos 

coloca-se de forma muito premente exigindo das instituições/organizações e dos cidadãos uma 

intervenção social consciente e responsável, capaz de responder firme e inequivocamente aos 

desafios que as sociedades vão enfrentando. 

É perante esta realidade que importa convocar toda a comunidade e, neste caso em particular, envidar 

os esforços necessários no sentido de revitalizar a “Plataforma Aveiro Direitos Humanos”, dez anos 

volvidos após a primeira ação conjunta. Para o efeito não haveria momento mais simbólico que a 

celebração, a 10 de dezembro de 2018, dos 70 anos da proclamação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos.  

Com a disponibilidade e interesse em participar nesta ação por parte das organizações/instituições 

que haviam estado empenhadas anteriormente, coloca-se com toda a pertinência o envolvimento de 

novos atores que neste âmbito desempenham papéis de grande importância junto da comunidade. 

Nesse sentido, o primeiro grande objetivo deverá passar pela mobilização de todos estes 

intervenientes e, em conjunto, estudar a melhor forma de (re)criar a Plataforma e de dar resposta 

imediata ao desafio da elaboração de um Programa de Ação conjunto, integrador e impactante, que 

acompanhe aquilo que a própria Organização das Nações Unidas propõe através da campanha 

#standup4humanrights. 

De referir que o Governo português criou, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 

48/2018, um Grupo de Trabalho Interministerial para as Comemorações dos 70 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e dos 40 anos da Adesão de Portugal à Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos (CEDH). Este Grupo de Trabalho apresentou no final do mês de 

junho as “Linhas Orientadoras do Programa de Comemorações”, sob o lema “Livres e Iguais” 

convidando as forças vivas da sociedade portuguesa a participar e a envolver-se nestas e noutras 

ações. O Programa de Atividades que surgirá desta iniciativa nacional, integrará as ações a 

desenvolver pela Plataforma Aveiro Direitos Humanos. 
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PLANO DE AÇÃO CONJUNTO 

 

Um conjunto alargado de iniciativas estão a ser preparadas pela Plataforma Aveiro 

Direitos Humanos e pelas organizações que dela fazem parte. Outras, promovidas por 

entidades e organizações parceiras, associar-se-ão ao Programa de comemorações dos 

70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Apresentação das iniciativas propostas pelos membros da Plataforma 

 

a) Entidade Promotora: Plataforma Aveiro Direitos Humanos em parceria com 

Agora Aveiro, Associação Convivência, Associação Pais em Rede, SPEAK 

Social 

Tema: Sessão informal de Apresentação da Plataforma Aveiro Direitos 

Humanos e Programa de Ação 

Data/Hora: 10 de outubro 2018 / 10h00 – 13h00 

Local: Praceta Florinhas do Vouga 

Programa: 

 

09h30/13h00 –– Sessão com ateliers, jogos, “Mural Aveiro Direitos Humanos” 

para crianças e jovens. 

Simultaneamente será promovida a ação “Agora Escreve-me”, iniciativa da 

responsabilidade da Agora Aveiro, focada no Dia Mundial da Saúde Mental que 

se celebra nesse dia. 

Será apresentada a Plataforma Aveiro Direitos Humanos e respetivo Programa de 

Ação integrado na celebração dos 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 
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b) Entidade Promotora: ADAV – Aveiro em parceria com a Federação Portuguesa 

pela Vida, Câmara Municipal de Aveiro, entidades e pessoas beneméritas 

Slogan: “Sempre pela Vida” - II Caminhada Solidária pela Vida | Aveiro 

Data/Hora: 27 de outubro 2018 / 15h00 Concentração / 16h00 Caminhada 

Local: Cais da Fonte Nova 

Programa: 

	  

No ano, em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a caminhada solidária pela Vida | Aveiro associa aos diversos motivos 

para caminhar pela vida, nas ruas da cidade de Aveiro – a denúncia dos atropelos 

ao direito à vida, a solidariedade com a ADAV-Aveiro, entre outros -, o 

reconhecimento de que o direito à vida é um direito humano fundamental e 

fundante dos demais direitos. Com contributo solidário – a reverter para a 

ADAV-Aveiro: 5€ 

 

 

c) Entidade Promotora: Psicologia no Bairro 

Tema: Ação de rua “Um par de sapatos e uma história: jovens e saúde 

mental num mundo em mudança” 

Data/Hora: 28 de outubro de 2018 / 15h00 às 18h00 

Local: Cais da Fonte Nova (a confirmar)  

Programa: 

 

Desenvolver um espaço onde seja possível aos transeuntes parar para ouvir 

testemunhos áudio de adolescentes/jovens que ultrapassaram (ou que se 

encontram a ultrapassar) acontecimentos de vida que diminuíram o seu bem-estar 

e colocaram em causa a sua saúde mental.  Num segundo momento permitir aos 

transeuntes escrever um conselho que gostariam de deixar aos 

adolescentes/jovens de hoje que os leve a promover e proteger a sua saúde 

mental. E, por fim, se possível, entrega de panfleto com desmistificação de mitos 

relacionados com a saúde mental em adolescentes/jovens bem como linhas de 

apoio/locais a que os adolescentes/jovens possam recorrer 
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d) Entidade Promotora: Comissão Diocesana da Cultura e Plataforma Aveiro 

Direitos Humanos 

Tema: No âmbito dos Diálogos na Cidade um Debate com o tema “Cidadania 

e Direitos Humanos, Hoje” 

Data/Hora: 10 de novembro / 16h00 

Local: Museu de Aveiro (a confirmar) 

Programa: 

 

Debate com Professor Doutor Vital Moreira (Comissário do Programa das 

Comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos) e 

Professor Doutor Adriano Moreira, moderado pelo Professor Júlio Pedrosa 

(CIVITAS - Aveiro) 

 

 

e) Entidade Promotora: Centro Social e Paroquial da Vera Cruz em parceria com 

CPCJ e Câmara Municipal de Aveiro 

Tema: Teatro Infantil “À Descoberta das Floresta do Tesouro” 

Data/Hora: 19 novembro 2018, hora a definir 

Local: Centro de Congressos de Aveiro  

Programa: 

 

Atividade de promoção dos direitos e de prevenção de abuso e exploração sexual 

de crianças. Comemoração do dia Europeu sobre a Proteção de Crianças contra a 

Exploração Sexual e o Abuso Sexual - que é celebrado anualmente a 18 de 

novembro. Realização de uma peça de teatro com base no livro “Picos e Avelã” 

– À Descoberta da floresta do tesouro!   de Joana Alexandre - Rute Agulhas e 

Catarina Lopes. Público Alvo são as Escolas de 1.º Ciclo e Pré-Escola 
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f) Entidade Promotora: Rede Europeia Anti Pobreza – Núcleo de Aveiro  

Tema: Exposição Fotográfica “Veneza pelos Nossos Olhos” 

Data/Hora: 26 de novembro a 09 de dezembro 2018 

Local: Mercado Negro 

Programa: 

 

A temática específica da Exposição é o direito ao acesso ao espaço na cidade de 

Aveiro, na qual se inclui o direito à habitação 

 

 

g) Entidade Promotora: Rede Europeia Anti Pobreza – Núcleo de Aveiro em 

parceria com Professor Doutor José Carlos Mota 

Tema: Debate “Veneza pelos Nossos Olhos” 

Data/Hora: 30 de novembro 2018 

Local: Biblioteca Pública Municipal de Aveiro (a confirmar) 

Programa: 

 

A temática específica do Debate é o direito ao acesso ao espaço na cidade de 

Aveiro, na qual se inclui o direito à habitação. O mesmo será enquadrado no 

âmbito de um debate mais amplo sobre os Direitos Humanos 

 

 

h) Entidade Promotora: Provedoria do Estudante da Universidade de Aveiro 

Âmbito: III EUC3 – Encontro Universidade, Ciência, Cultura e Cidadania 

Tema: Conferência “A (PARTICIP)ação cultural como identidade, coesão e 

futuro de Direitos Humanos” 

- Mais Cultura, Mais Racionalidade / Humanização / Comunidade. Em busca de 

Novos Conceitos de Cultura - 

Data/Hora: 10 dezembro 2018, 18H00 

Local: Sala de Atos Académicos da reitoria da Universidade de Aveiro  
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Programa: 

Sessão de Abertura: 

 

Paulo Jorge Ferreira | Reitor da Universidade de Aveiro  

Xavier Vieira | Presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro  

Carlos Ferreira | Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Universidade 

de Aveiro  

Alexandre Cruz | Provedor do Estudante da Universidade de Aveiro  

 

Comunicações: 

 

Guilherme d’Oliveira Martins | Centro Nacional de Cultura | Fundação Calouste 

Gulbenkian  

Pedro Neto | Diretor da Amnistia Internacional Portugal  

 

Moderação: 

Alexandra Queirós | Vice-Reitora da Universidade de Aveiro 

 

 

i) Entidade Promotora: Comissão Diocesana da Cultura em parceria com restantes 

entidades parceiras da Plataforma Aveiro Direitos Humanos 

Assunto: Newsletter dedicada à temática “Direitos Humanos, Hoje: 

conquistas e desafios” 

Data: 10 de dezembro 2018 

Formato: Digital 

Modo de Difusão: 

 

Após envio pela Comissão Diocesana da Cultura, a newsletter deverá ser 

difundida para os diversos contactos disponíveis, através dos meios detidos por 

cada parceiro. Quem pode participar na newsletter? Os autores dos artigos 

participarão a convite das entidades parceiras da plataforma, sendo identificado o 
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autor e o proponente do convite. Cada artigo não deve exceder os 3000 

caracteres e enviado para cultura@diocese-aveiro.pt, até ao dia 20 de novembro 

 

 

j) Entidade Promotora: Centro Local de Apoio à Integração do Migrante 

Tema: Exposição: “Grécia – O Purgatório Europeu” 

Data/Hora: 11 a 23 de dezembro 2018 

Local: Mercado Negro 

 

 

k) Entidade Promotora: Centro Local de Apoio à Integração do Migrante – CSPVC 

em parceria com Departamento de Ambiente e Ordenamento da UA, 

Departamento Diocesano de Mobilidade Humana, Venexos, ORBIS Cooperação 

e Desenvolvimento 

Tema: Conferência “Migrações” 

Data/Hora: 18 de dezembro 2018 

Local: Biblioteca Pública Municipal de Aveiro (a confirmar) 

Programa: 

 

Debate em torno da temática “Refugiados”, analisada sobre diferentes 

perspetivas considerando causas e efeitos (conflitos bélicos, instabilidade política 

e religiosa, contexto económico e social, ambiente e sustentabilidade) 

 

 

l) Entidade Promotora: ORBIS Cooperação e Desenvolvimento 

Tema: Ação de Sensibilização “O Meu Sonho é Estudar” 

Data/Hora: Ano letivo 2018/2019 

Local: Escolas do Distrito de Aveiro  

Programa: 

 

A ORBIS dinamiza o projeto O Meu Sonho é Estudar que consiste no 

apadrinhamento de estudantes guineenses por turmas de várias escolas do distrito 
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de Aveiro. Esta atividade pretende complementar o projeto desenvolvendo 

atividades com as turmas sobre a temática dos Direitos Humanos, nomeadamente 

em que consistem e a história da sua criação, exemplos atuais sobre a violação / 

defesa dos DH e sensibilização para as desigualdades e assimetria globais. O 

objetivo é também que as próprias turmas integrantes no projeto protagonizem 

atividades para a comunidade escolar em que se inserem e que os DH tenham 

mais destaque nas iniciativas que as turmas dinamizam para angariação de 

fundos.  

 

 

Outras ações estão a ser planeadas, carecendo de informação adicional. A saber: 

 

- Tema: Elaboração de mini-vídeos e depoimentos de estudantes de ensino superior 

sobre os Artigos da DUDH para serem publicados nas redes sociais; Promove: Centro 

Universitário de Fé e Cultura em parceria com Departamento de Comunicação e Arte da 

Universidade de Aveiro e Associação Académica da Universidade de Aveiro 

- Tema: Elaboração de Artigos de Opinião, colunas temáticas, divulgação dos 

Artigos da DUDH no Jornal Diário de Aveiro; Promove: Plataforma Aveiro Direitos 

Humanos em parceria com o Jornal Diário de Aveiro 

- Tema: Ação no âmbito do Dia do Escritor Preso (aborda a questão problemática dos 

direitos humanos nas prisões bem assim como a liberdade de expressão); Promove: 

Departamento da Pastoral Penitenciária de Aveiro (provavelmente integrado no 

“Concerto Aveiro Direitos Humanos”) 

- Tema: “Mural Aveiro :: Direitos Humanos"; Promove: Plataforma Aveiro Direitos 

Humanos em Parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e as Escolas do Concelho de 

Aveiro 

- Tema: Concerto "Aveiro :: Direitos Humanos"; Promove: o Conservatório de 

Música de Aveiro 
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- Tema: Ação de Rua com Organizações da Plataforma Aveiro Direitos Humanos 

(divulgação e promoção das atividades das organizações membros da Plataforma); 

Promove: Plataforma Aveiro Direitos Humanos 

 

 
Iniciativas que, promovidas por entidades/organizações parceiras, se associam ao 

Programa de Ação dos 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

promovido pela Plataforma Aveiro Direitos Humanos: 

 

 

a) Entidade Promotora: Gabinete Extrajudicial de Apoio ao Consumidor 

Endividado da Universidade de Aveiro e Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Aveiro 

Tema: Conferência de Educação Financeira “Poupança, Bem Estar e 

Sustentabilidade” 

Data/Hora: 16 e 17 de novembro de 2018 

Local: Auditório do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Aveiro 

Programa: 

 
A presente Conferência baseou-se, na sua conceção, nas orientações do 

Referencial de Educação Financeira (REF) para a Educação Pré-Escolar, o 

Ensino Básico, o Ensino Secundário e a Educação e Formação de Adultos que 

foi aprovado por despacho do Secretário de Estado do Ensino Básico e 

Secundário, de 30 de maio de 2013. O Programa é vasto com apresentação de 

pósteres, diversos painéis de debate 
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ANEXO A 
 

Organizações / Instituições da Plataforma 
 

Nome 

ADAV - Associação de Defesa e Apoio à Vida, Aveiro 

Agora Aveiro 

Amnistia Internacional 

Associação Convivência  

Associação Pais em Rede, Núcleo de Aveiro 

Cáritas Diocesana de Aveiro  

Centro Social e Paroquial da Vera Cruz 

CERCIAV – Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos 
Inadaptados de Aveiro 

CIVITAS – Associação para a Defesa e Promoção dos Direitos dos 
Cidadãos, Aveiro 

CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

Comissão Diocesana da Cultura 

Comissão Diocesana Justiça e Paz 

CUFC - Centro Universitário de Fé e Cultura 

Departamento Diocesano da Mobilidade Humana e Turismo 

Departamento Diocesano da Pastoral Penitenciária de Aveiro 

Departamento Diocesano de Apoio às IPSS’s 

EAPN - Rede Europeia Anti Pobreza, Núcleo Distrital de Aveiro 

Florinhas do Vouga 

Liga dos Amigos do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 

ORBIS Cooperação e Desenvolvimento 

Provedor do Estudante da Universidade de Aveiro 

Psicologia no Bairro 



   	  
 

	   12	  

Organizações / Instituições da Plataforma (cont.) 
 

Nome 

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 

Sociedade São Vicente Paulo – Aveiro 

SPEAK Social 

Venexos – Associação de Venezuelanos, Região Centro 

 
 
 
 
 

Organizações / Instituições Parceiras 
 

Nome 

Associação Académica da Universidade de Aveiro 

Conservatório de Música de Aveiro  

Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de 
Aveiro 

Escola Profissional de Aveiro 

Gabinete Extrajudicial de Apoio ao Consumidor Endividado – 
Serviços de Ação Social da Universidade de Aveiro 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade 
de Aveiro 

 
 
 
 
 

Parceiros Media 
 

Nome 

Jornal Correio do Vouga 

Jornal Diário de Aveiro 
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Apoio Institucional 
 

Nome 

Câmara Municipal de Aveiro 

Diocese de Aveiro 

Universidade de Aveiro 

 


