DECISÕES DAS REUNIÕES DE DIREÇÃO, 12.09.2014 e 13.09.2014
Decisão nº 1- Na sequência da demissão do Vogal Luís Braga, foi decidido que a sua
substituição junto nas entidades e/ ou “pastas” em que representava a Amnistia
Internacional Portugal ocorrerá nos seguintes termos: em Educação para os Direitos
Humanos será substituído por António Belo; na temática de Ciganos e Minorias será
substituído temporariamente por Antónia Barradas, nomeadamente junto do Alto
Comissariado para as Migrações – ACM; Victor Nogueira irá assumir a pasta da Pena de
Morte.
Decisão nº 2 – A Direção aprovou o pedido de financiamento apresentado pelo Núcleo
de Chaves, no âmbito do Fundo de Apoio às atividades dos grupos, para a realização de
uma ação em defesa da vítima de desaparecimento forçado Juan Almonte Herrera, um
dos casos de Indivíduos em Risco trabalhados pela Amnistia Internacional. Esta ação
implicará a deslocação à Embaixada da República Dominicana para entrega de uma
petição ao seu Embaixador e contará com a participação de outros Grupos, bem como
de um Grupo de Lugo da AI Espanha.
Decisão nº 3 – Em relação ao pedido de financiamento apresentado pelo Co-Grupo da
China para impressão de um manual de Educação para os Direitos Humanos, a Direção
decidiu que a impressão deste manual será repensada no âmbito do financiamento
Daphne.
Decisão nº 4 - A Direção aprovou a passagem do Núcleo de Chaves a Grupo Local.
Decisão nº 5- A Direção aprovou a passagem do Núcleo de Coimbra a Grupo Local.
Decisão nº 6 - O pedido apresentado pelo Grupo 19 de Sintra para registo do nome da
mostra de documentários de Direitos Humanos- “Mostra-me”- foi aprovado.
Decisão nº 7 – A Direção aprovou o Memorando de Entendimento (MoU) de Thomas
Holland para substituição da Diretora de Angariação de Fundos, Joana Brandão, ausente
por motivos de licença de maternidade até dia 28 de fevereiro.
Decisão nº 8 – A Direção aprovou a renovação do contrato de Dulce Furtado com o
objetivo de acompanhar o trabalho do Diretor de Angariação de Fundos Interino, Thomas
Holland, no desenvolvimento da estratégia digital, fazendo para isso os devidos
reajustes orçamentais.

Decisão nº 9 - O júri para a escolha do (a) Coordenador(a) Nacional do Projeto
Internacional de Direitos Humanos contra o bullying e discriminação será presidido por
António Belo, e integrado por Mariana Hancock e Teresa Pina. Victor Nogueira e Joana
Gomes Cardoso serão jurados suplentes.
Decisão nº 10 – O júri para a escolha de um(a) Gestor(a) Administrativo(a) do Projeto
Internacional de Direitos Humanos contra o bullying e discriminação será presidido por
António Belo, e integrado por Teresa Pina e Luísa Marques. Victor Nogueira e Mariana
Hancock serão jurados suplentes.

