
DESAFIO SOLIDÁRIO NOVEMBRO

Este mês vamos falar de direitos
humanos. Há direitos que são tão
fundamentais que, por vezes, nos
esquecemos que os temos e
gozamos. São dados adquiridos.
Queremos falar de quando não são.
Do que podemos fazer para ajudar
e fazer parte da mudança que
desejamos para o mundo! Sempre
de uma forma simples.

AMNISTIA INTERNACIONAL . DIREITOS HUMANOS
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MUBU#2016.11: Apoiar causa, Assinar petição



Não sei se se lembram, mas já tínhamos falado de
direitos humanos em Abril. O nosso desafio solidário
destinou‐se a ajudar a ILGA Portugal que todos os dias
trava esta batalha. Em Abril o desafio foi fácil, fácil! O
IRS sugeria‐se solidário a favor desta instituição. Este
mês não foge à regra e em 5 minutos pode ajudar a
lutar por quem não tem voz activa ou forte o suficiente
para o fazer.
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(English Version)
CHALLENGE OF THE MONTH

INTERNATIONAL AMNISTY . HUMAN RIGHTS

SUPPORT A CAUSE, SIGN A PETITION

This month we're gonna talk about human rights. There are rights that are so fundamental that
sometimes we forget that we have them and enjoy them. We take them for granted. We want
to talk to when they're not. From what we can do to help and be part of the change we want for 
the world! Always in a simple way!

I don't know wether you remember or not, but we had already talked about human rights in 
April. Our solidary challenge was aimed at helping ILGA Portugal that every day fights this
battle. In April the challenge was easy, easy! IRS (taxes) were suggested to be solidary in favor of
this institution. This month doesn't flout the rule and in 5 minutes you can help fight for those
who have no voice active or strong enough to do so. When you open the Amnesty International
website (http://amnistia.pt/), the causes and petitions that are active are highlighted. In 
addition to the featured ones there are more here: http://amnistia.pt/index.php/o‐que‐pode‐
fazer/assine‐os‐nossos‐apelos This month's challenge is to support a cause. Choose one, or all! 
Soon we'll tell you the ones we've choose. Tell us who you have chosen!
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Quando abre o site da Amnistia internacional (http://amnistia.pt/), aparecem logo em destaque
as causas e petições que estão activas. Além das que aparecem em destaque existem mais
aqui: http://amnistia.pt/index.php/o‐que‐pode‐fazer/assine‐os‐nossos‐apelos O desafio deste
mês é apoiar uma causa. Escolha uma, ou todas! Em breve contamos as que escolhemos.
Contem‐nos também quem escolheram!


