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Porquê o Light Your RIGHts?
Caro(a) colega,

Ao longo dos tempos, tem-se verificado que os Direitos Humanos são cada vez mais importantes no 
nosso dia-a-dia, já enquanto Estudantes de Medicina mas principalmente como futuros Médicos.

A globalização, com todos os avanços e oportunidades que acarreta, fragilizam os Direitos Humanos, 
que se tornaram num desafio cada vez maior para a nossa Sociedade, agora global. Mais do que es-
quecidos ou menosprezados, são muitas vezes violados. 

A Amnistia Internacional apurou vários factos e números relativos aos Direitos Humanos. Em 2015, em 
160 países:

• Mais de 60 milhões de pessoas encontram-se deslocadas das suas casas em todo o mundo. 

• 30 ou mais países forçaram ilegalmente os refugiados a regressar, onde continuariam a estar ex-
postos a alto risco.

• Pelo menos 122 países ainda praticam a tortura e a colocação das pessoas em condições precárias. 

• Pelo menos 55% dos países conduzem julgamentos injustos nos seus tribunais, não sendo feita 
justiça para o acusado e sendo este vítima pública ou de crime.

• Pelo menos 156 defensores dos Direitos Humanos morreram em detenção ou foram vítimas de 
homicídio.

De facto, é evidente uma falha na base da abordagem dos Direitos Humanos e o modo como é enca-
rada pela população. 

Enquanto futuros médicos, e “defensores da Vida”, é nossa obrigação ser muito mais do que isso. Mais 
do que lutar pela vida, trabalhemos por um objetivo mais profundo e nobre. Trabalhemos pela Digni-
dade da Vida Humana! 

É esta a missão do Light Your Rights.

Tornar-te no verdadeiro médico que a população do século XXI precisa!

Contamos contigo!

Departamento de Direitos Humanos e Paz

da Associação Nacional de Estudantes de Medicina
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QUERER AGIR
Identificar o problema

Ponto de partida
 » Introdução ao Light Your Rights;

Os Direitos Humanos
 » Impacto da violação dos Direitos Humanos;
 » Adequação da prática clínica numa abordagem preventiva;

Sessão de Motivação

Capacitação

SABER AGIR
Adquirir e 

experimentar novos 
conhecimentos e 

boas práticas

Discriminação e Tolerância
 » Formas de intolerância e discriminação;
 » Agir contra a discriminação.

Religião e Crenças
 » Desafios e violações da liberdade de religião ou crença;
 »  Formas de promover a tolerância e autonomia.

Migração e Refugiados
 » Motivos de Migração;
 » Adaptação das populações nos países recetores.

Paz e Violência
 » Violência nas Populações;
 » Formas de eliminar a violência.

Globalização
 » Influencia nas áreas major da organização social;
 » Consequências positivas e negativas da globalização dos 
Direitos Humanos.
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AGIR!
Criar uma estratégia 

de intervenção

Agir pelos Direitos Humanos
 » Oportunidades e pertinência
 » Introdução à Bolsa de Monitores e Fase II

Trainings
 » Comunicação;
 » Educação por Pares.

Estratégia de Intervenção
 » Trabalho de Grupo
 » Wrapping Up



Agenda
SÁBADO

8h30-9h00 Check-In
9h00-9h30 Sessão de Abertura: Introdução ao Projeto

9h30-11h00 Os Direitos Humanos
11h00-11h30 Coffee Break
11h30-12h30 Motivação
12h30-14h00 Almoço

14h00 - 16h30 Discriminação e Tolerância
17h00-17h20 Coffee Break
17h20-19h00 Religião e Crenças
19h00-21h00 Jantar
21h00-23h00 Migração e Refugiados

DOMINGO
9h00-10h30 Paz e Violência

10h30-11h00 Coffee Break
11h00-12h30 Globalização
12h30-14h00 Almoço
14h00-14h30 Agir pelos Direitos Humanos
14h30-15h30 Comunicação
15h30-17h00 Educação por Pares
17h00-17h30 Coffee Break

17h30-19h00
Trabalho de grupo

Wrapping Up
19h00-19h30 Sessão de Encerramento
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