RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
2009
O presente relatório de actividades do Observatório dos Direitos Humanos (ODH), relativo ao ano de
2009, é apresentado pela comissão executiva do ODH. Este documento apresenta, em síntese, o
desempenho e os resultados do ODH no ano 2009.
1. Com o objectivo de capacitar os parceiros do ODH e outras entidades para as temáticas dos
direitos humanos e difundir a cultura dos direitos humanos para o público em geral, foram
realizadas:
 1ª Acção de formação dedicada ao tema “Direitos civis e políticos e meios de tutela”, no dia
10 de Janeiro, animada por Ana Maria Rodrigues (mestranda em direitos humanos e
coordenadora da secção de Matosinhos da Amnistia Internacional) e Luís Filipe Guerra (ODH
e Movimento Humanista).
 2ª Acção de formação dedica ao tema “Direitos económicos, sociais e culturais”, no dia 14 de
Março, animada por Benedita McCrorie (docente na Faculdade de Direito na Universidade
Minho) e Luís Filipe Guerra (ODH e Movimento Humanista).
 3ª Acção de formação, sobre “Direitos colectivos dos povos: direitos multiculturais e
ambientais”, no dia 18 de Abril. Esta sessão foi animada por Cebaldo Inawinapi Smith
(doutorando em Antropologia) e Luís Filipe Guerra (ODH e Movimento Humanista).
 Participação de Oriana Moreira, enquanto representante do ODH, numa sessão formativa
que decorreu no dia 28 de Janeiro, no âmbito do curso “Gestão de Associações de
Utilizadores de Drogas e Trabalhadores Sexuais” promovido pela APDES.
 Participação de Luis Filipe Guerra como orador pelo ODH na conferência “Pobreza e Direitos
Humanos”, realizada no âmbito da iniciativa Mês do Terceiro Sector, organizada pelo
Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da U.P. e a A3S, no dia 23 de Abril.
2. Com o objectivo de divulgar o ODH e dinamizar as suas actividades, procedeu-se a:
 Renovação do website, com a actualização dos conteúdos e alteração do formato gráfico.
Este trabalho contou com a colaboração voluntária de Cristina Oliveira. O site pode desde já
ser consultado em http://www.observatoriodireitoshumanos.net/.
3. Com o objectivo de contribuir para a sinalização e denúncia de situações de violação dos direitos
humanos, foi realizada:
 Instrução e relato de sete casos e produção de dois relatórios:
o

Em análise:


O caso “praxes académicas” apresentado pelo SOS Racismo está a ser
analisado pela relatora Dulce Nascimento;
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O caso “direito de manifestação” apresentado pelo Movimento Humanista
está a ser analisado pelo relator Ricardo Resende;



O caso “ciganos de Barqueiros” apresentado pelo SOS Racismo que foi
atribuído à relatora Ana Filipa Ferreira;



O caso “acesso à saúde” apresentado pela APDES está a ser analisado por
Luís Filipe Guerra;



O caso “procriação medicamente assistida” apresentado pelo SOS Racismo
está a ser acompanhado pelas relatoras Sílvia Martins e Bárbara Costa;

o

Concluídos e com relatórios produzidos:


O caso “liberdade de expressão”, apresentado pelo próprio envolvido, foi
relatado por Ana Luísa Rodrigues e Rita Freitas;



O caso”segredo de justiça”, apresentado pelo próprio envolvido, foi relatado
por Cristina Ferreira.

4. Com o objectivo de contribuir para a estruturação do ODH e para a prossecução das suas
actividades e missão, decorreu:
 Entrada de três novos parceiros para o ODH: a Agência Piaget para o Desenvolvimento, a
Associação Pró-Infância da Mouraria e, mais recentemente, Comissão Nacional para a
Legalização de Imigrantes.
 Entrada de quatro novos relatores: Sílvia Martins, Barbara Costa, Ricardo Resende e Ana
Filipa Ferreira.
 Criação do logótipo do ODH, realizado voluntariamente por Nicolau Fernandes.
 Produção de dois documentos de trabalho: um formulário de denúncia de casos e um
documento de candidatura de relatores para o ODH.
5. Com o objectivo de reforçar a articulação do ODH com outras instituições e promover o respeito
geral pelos direitos humanos, foi realizada:
 Celebração de um protocolo de colaboração com a Cooperativa de Solidariedade Social
Novos Olhares no âmbito de uma candidatura ao programa do Ano Europeu de Combate à
Pobreza e à Exclusão Social para 2010, com um projecto sobre a pobreza infantil e os direitos
da criança.
Porto, 28 de Dezembro de 2009
A Comissão Executiva do Observatório dos Direitos Humanos
Sofia Maia (APDES)
Luis Filipe Guerra (Acção Humanista – Cooperação e Desenvolvimento)
Marta Pereira (SOS Racismo)
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