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“One of Us” Portugal

“UM DE NÓS” PEDE À UE A PROTECÇÃO
DA DIGNIDADE, O DIREITO À VIDA E DA
INTEGRIDADE DE TODO O SER HUMANO
DESDE A CONCEPÇÃO NAS ÁREAS DE
COMPETÊNCIA DA EU EM QUE ESTA
PROTECÇÃO
SEJA
DE
PARTICULAR
IMPORTÂNCIA

COMO AJUDAR

OBJECTIVOS

SOMOS
 Cidadãos da União Europeia
 A iniciativa de cidadãos europeus é um novo
instrumento de democracia participativa para
os cidadãos europeus e “Um de nós” é uma
das primeiras iniciativa a ser registada na
União Europeia.
 A iniciativa é promovida por um Comité de
Cidadãos composto por pessoas de Portugal,
França, Alemanha, Espanha, Reino Unido,
Hungria, Polónia e muitos mais países, tendo
apoio de diversas personalidades e
organizações nos 27 Estados Membros da UE.
 “Um de nós” é um movimento construído com
base num amplo e diversificado suporte.
Igrejas, políticos, membros do parlamento
europeu e líderes da sociedade civil estão
comprometidos em apoiar a iniciativa de
várias maneiras.

 Dar um passo importante na protecção da vida
humana desde a concepção na Europa, dentro
das possibilidades das competências da UE.

 Assinar
1) on-line em www.oneofus.eu
(escolhendo o seu país e seguindo as
instruções);
2) em papel
 Como voluntário: contacte:
umdenosportugal@gmail.com
 Sendo um patrocinador ou dando um donativo:

 “Um de nós” pede à UE que termine o
financiamento
de
actividades
que
pressuponham a destruição de embriões
humanos, em particular nas áreas da
investigação, ajuda ao desenvolvimento e
saúde pública.
 A União Europeia financiou a investigação com
embriões humanos em mais de 24 milhões de
€ em 2011.

 Envio de cheque para:
Federação Portuguesa pela Vida
Rua Artilharia Um, nº 48 – 3º Dtº
1070-013 Lisboa
 Transferência Bancária para:
NIB 003300004523743216105

 Para alcançar os nossos objectivos precisamos
de recolher 1.000.000 de assinaturas de todos
os cidadãos da EU.

 Em Portugal a Federação Portuguesa pela Vida
é membro fundador do Comité de Cidadãos e
é uma das muitas outras organizações que
promovem esta Iniciativa e a recolha de
assinaturas

RECOLHER UM MILHÃO DE ASSINATURAS

