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1946 - Constituição da AIJD
A  Associação Internacional dos Juristas

Democratas foi fundada em Paris 

por um grupo de advogados que lutaram 

contra a guerra e o fascismo 

e participaram activamente 

nos julgamentos de Nuremberg, 

entre os quais se destacou René Cassin,

um dos redactores da carta das Nações René Cassin

Londres, 8 de Agosto de 1945.  Assinatura 

do Acordo de constituição do Tribunal Militar 

Internacional. Em cima, da esquerda para a direita:

Prof. A. Trainine e I. Niktchenko (URSS). Em baixo:

Jowitt (Grã-Bretanha); R. Jackson (EUA); R. Falco

(França).

Julgamentos de Nuremberg

Tribunal Militar Internacional.

Da esquerda para a direita: A. Volchkov, 

I. Nikitichenko (URSS); N. Birkett, G. Lawrence

(Grã-Bretanha); F. Biddle, Y. Parker (EUA);

Donnedieu de Vabres (França)

Sobreviventes do Holocausto

Carta das Nações Unidas

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 
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Campanha contra as armas nucleares

A partir de 1947 a IADL lança a sua primeira

Campanhapela eliminação total das armas

nucleares.

Em vários documentos reafirma, desde essa altura até a actualidade

que: os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki foram 

criminosos.Os Estados Unidos iniciaram a chamada Guerra Fria 

marcando o início da sua ameaça nuclear.

O artigo 26 da Carta das Nações Unidas impõe ao Conselho 

de Segurança a obrigação permanente de estabelecer um sistema 

de regulamentação dos armamentos "a fim de promover 

o estabelecimento ea manutenção da paz e da segurança 

internacionais.O artigo VI do Tratado de Não-Proliferação cria uma

obrigação positiva para os Estados signatários trabalharem 

no sentido do desarmamento nuclear..

Nenhuma destas obrigações foi cumprida.

Em 1950, numa época em que os EUA realmente consideraram

usar armas nucleares na Guerra da Coréia, a IADL juntou-se 

à campanha pelo Apelo de Estocolmo lançado pelo Conselho

Mundial pela Paz, assinado por mais de 350 milhões de pessoas 

e exigiram a proibição de armas atômicas ". Mas, contrariamente 

a este forte apelo à paz, desde então foram desenvolvidos novos

tipos de armas nucleares que são mais devastadores. O risco do uso

de armas nucleares é, portanto, maior do que nunca. 

Todos os direitos fundamentais têm sido o resultado das lutas 

dos povos. 

A IADL, juntamente com todas as associações nacionais e regionais

por todo o mundo, exige o reconhecimento do Direito à Paz como

um direito humano undamental e exige a eliminação total e definitiva

das armas nucleares. 

Washington Post de 08/08/1945 -Data do bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki

Manifestações contra a guerra nuclear

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 
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AIJD apoia os movimentos de libertação 
e a luta dos povos

Desde a sua génese, 
e em particular a partir
da década de 60, a AIJD

combate todas as formas de racismo, 
colonialismo e injustiças sejam elas
politicas, económicas ou de qualquer
outro tipo que violem o direito 
internacional e os direitos humanos,
nomeadamente no Vietname, África
do Sul, Angola, Guiné-Bissau, Kenya,
Moçambique, Namíbia, Irlanda do
Norte, Porto Rico. Nalguns casos
colocando mesmo em perigo 
a segurança pessoal, profissional 
e económica desses juristas.
Na sua função de juristas activistas
em prol da paz denunciam 
e defendem nos tribunais 
internacionais causas
individuais e colectivas 
de violação dos 
direitos humanos.

A AIJD organizou
múltiplas missões 
de observadores um
pouco por todo 
o mundo para melhor 
conhecer a real 
situação de repressão
e desrespeito pelos 
direitos humanos 
e pela Carta das Nações Unidas,
participou 
em diversos actos, congressos 
e conferências, elaborou 
e apresentou relatórios 
que fundamentam e justificam
tomadas de posições perante 
os regimes opressores 
participando assim, de uma 
forma solidária, na luta 
de todos os povos.

Líderes da campanha 
de resistência contra as leis
injustas comparecem 
perante o tribunal sob 
a acusação de desrespeito
do Acto de Supressão 
do Comunismo 
(África do Sul, 1952)

Manifestação junto ao 
tribunal no primeiro dia do
'Julgamento da Traição' em
Joanesburgo
(África do Sul, 1952)

Vítimas de massacre 
(África do Sul, 1985)

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 
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AIJD apoia os movimentos de libertação 
e a luta dos povos

A AIJD tem como

missão facilitar 

os contactos e 

o diálogo, bem como troca 

de experiências entre juristas 

e associações de diversos países 

promovendo assim a cooperação 

em torno dos direitos humanos. 

Ao assumir como seus os objectivos 

da Carta das Nações Unidas, 

os juristas organizados em torno 

da AIJD dinamizam acções, estudos, 

reflexões e trocam experiências 

que permitam concretizar princípios

democráticos para defender a paz 

e cooperação entre as nações, 

incentivando a independência 

e autodeterminação dos povos 

no âmbito do respeito pelo direito 

internacional.

Uma criança soldado do MPLA com a

fotografia de Agostinho Neto por trás

(AFP; Huambo, 1976)

Guerra do Vietname

Samora MachelAmilcar Cabral

Soldados do MPLA (1976)

www.apjd.pt 

www.iadllaw.org
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A Carta da Liberdade 
é um documento 
fundamental da luta

contra o regime do apartheid, redigida
com a participação de Nelson Mandela.
“Nós, o povo da África do Sul, negros e
brancos, juntos e iguais, compatriotas 
e irmãos, adoptamos esta Carta de 
Liberdade e comprometemo-nos a lutar 
em conjunto, não poupando, nem a força,
nem a coragem até que as mudanças aqui
estabelecidas sejam alcançadas.”; 
in Carta de Liberdade, aprovada no 
Congresso do Povo (Soweto, 26 de Junho
de 1955). 
A IADL empenhou-se activamente, 
a partir de 1966 nas campanhas 
pela libertação de Nelson Mandela .

www.iadllaw.org
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Campanha de apoio à Carta de Liberdade
do Congresso Nacional Africano

Sinalização referente ao regime de Apartheid

Nelson Mandela no 'Julgamento da Traição'

Comissários designados 
para a Comissão da Verdade 

e Reconciliação

Protesto contra o asasinato de Chris Hani (1993)

Protestos anti-apartheid
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Campanha de apoio ao direito 
ao desenvolvimento

O desenvolvimento

é um processo

económico, social, cultural e político

abrangente, que visa a melhoria 

constante do bem-estar de toda 

a população e de todos os indivíduos

com base na sua participação activa,

livre e significativa nesse mesmo

processo e na justa distribuição 

dos benefícios dele derivados.

A IADL aprova no seu 10.º Congresso

em Argel (1975) como uma das linhas

de trabalho fundamentais o apoio ao

direito das nações ao desenvolvimento

económico, social e cultural no âmbito

dos princípios de Direito Internacional.

www.apjd.pt 

www.iadllaw.org

Citação de

René Cassin 

Projectos de desenvolvimento em diversas actividades e partes do mundo
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Campanha contra o bloqueio económico 
a Cuba e pela libertação dos cinco cubanos

www.apjd.pt 

A partir de 1992 a AIJD

intensifica as acções 

internacionais de condenação e protesto

contra o bloqueio económico a Cuba 

enquanto uso ilegal da força e desrespeito

pela Carta das Nações Unidas.

A Campanha pela libertação dos cinco

Cubanos, injustamente presos e condenados

com pena de prisão perpétua nos EUA, 

representou mais uma forma solidária 

de chamar a atenção do mundo para 

os atropelos e violência dos Estados Unidos

exercidos sobre o povo Cubano.

Também a APJD manifestou publicamente 

o seu repúdio pela prisão ilegal nos EUA,

dos cinco patriotas cubanos cujo único

«crime» foi tentar impedir acções 

terroristas contra Cuba.

A detenção dos cinco jovens cubanos 

constituiu uma flagrante violação dos 

direitos humanos e do direito internacional.

A luta e solidariedade internacionalista

venceram esta batalha

Fidel Castro 

anuncia a 

mobilização geral

após o embargo

decretado pelo

presidente dos EUA John F. Kennedy

(Havana, 1962)

Manifestação em Londres (1962) Manifestação 'Free the Five!' (Portland, 2006)

Petição da IADL ao Supremo 

Tribunal dos EUA pela libertação dos 'cinco cubanos' 

assinada por diversas organizações, entre as quais 

a Associação Portuguesa de Juristas Democratas

Os membros dos 'cinco cubanos': Gerardo Hernandez, Fernando Gonzalez, 

Antonio Guerrero, Rene Gonzalez and Ramon Labanino (Ramon Espinosa, AP; 2015)

www.iadllaw.org
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Campanha em defesa 

do povo Palestiniano
O povo palestino

continua sob 

ocupação, sem

direitos e encurralado num

processo de violenta asfixia

política e económica. O Estado

Palestino prometido pela ONU

na Resolução de 1947 que criou

o Estado de Israel continua 

por concretizar. O muro do

apartheid construído por Israel 

e os omnipresentes postos 

de controle cercam e bloqueiam

as cidades palestinas tornando 

o dia a dia da população num 

inferno. As prisões continuam

cheias de palestinos, muitos sem

culpa formada. A repressão, agressões físicas, assassinatos

são constantes. O invasor continua a expandir colonatos

nos territórios ocupados, a confiscar terra aos palestinos,

a recusar o regresso dos refugiados. A IADL reconhece 

o direito inalienável do povo palestino a um Estado livre 

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 

e independente, com Jerusalém leste como capital, exige 

a retirada de Israel dos territórios ocupados e a aplicação

das inúmeras resoluções das Nações Unidas que Israel 

e os seus aliados sistematicamente desrespeitam.

Conferência internacional da AIJD 'Palestina: A Protecção du Povo

Palestiniano, O Direito Internacional e a Paz' (Paris, 2001)

Cartaz de sessão pública
de solidariedade do MPPM

Discurso de Arafat nas Nações Unidas (1974)

Evocação do Nakba

Expulsão de palestinos da sua terra
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Refugiados: Pelo Direito à vida 
e à dignidade

A situação dos refugiados atingiu
uma dimensão dramática 
e desumana. Estes movimentos 

migratórios e de imigrantes são autênticas fugas 
à pobreza, à guerra e à morte. As centenas de 
milhar de seres humanos e de famílias inteiras 
que arriscam a vida em luta pela sua sobrevivência
carregam consigo histórias dramáticas de vida. 
Esta dura realidade é uma dolorosa demonstração
do carácter desumano, explorador e agressivo 
do sistema dominante – o capitalismo, e tem
causas e responsáveis: os processos de 
desestabilização em vários pontos do globo 
e as guerras de agressão imperialistas, 
a política de domínio económico e de saque 
dos recursos naturais.
É urgente intervir pelo direito à vida 
e à dignidade, princípios basilares consagrados 
na Carta das Nações Unidas.

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 

Fonte: legalcentrelesbos.wordpress.com
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A Associação Portuguesa 

de Juristas Democratas foi criada

em 1947, mas impedida 

de funcionar até ao 25 de Abril de 1974, porque 

a ordem política então vigente em Portugal 

impedia e reprimia o exercício de todas 

e quaisquer liberdades. 

Só após o 25 de Abril de 1974, foi possível a APJD

constituir-se legalmente; tendo 

como 1.º Presidente então eleito o Dr. Fernando 

de Abranches-Ferrão; Vice-Presidentes, 

os Drs. Manuel João da Palma Carlos e Macaísta

Malheiros; e Secretário Geral, o Dr. Levy Baptista

(actual Presidente da direcção) – todos advogados

em Lisboa.

A partir de 1979, assumiu a presidência 

da direcção o advogado Dr. Luís de Azevedo 

– que até ao final da sua vida desenvolveu 

uma intensa actividade no seio da associação, 

designadamente no âmbito das suas relações 

internacionais.

São objectivos da APJD, nos termos dos seus 

Estatutos: Defender a ordem constitucional 

e a legalidade democrática; Promover iniciativas 

e diligências no sentido de assegurar na legislação

e na prática o efectivo exercício e respeito dos

princípios consagrados na Declaração Universal

dos Direitos do Homem; Estabelecer contactos 

e intercâmbio de ideias e experiências com a AIJD,

com as Secções desta Associação

em cada país e, de um modo geral,

com os juristas de todos os países,

procurando desenvolver o espírito

de compreensão e cooperação;

Colaborar na realização dos 

objectivos inscritos na Carta

das Nações Unidas,

procurando assegurar 

a acção comum dos juristas

para o estudo e a prática 

dos princípios democráticos

que são garantia 

da manutenção da paz e da 

cooperação entre os povos;

www.iadllaw.org

www.apjd.pt 

Comunicado da AIJD publicado 

em Conferência dos Países 

da Europa Ocidental para 

a Anmistia aos Presos e Exilados

Políticos em Portugal (1962) Capa do extracto do relatório publicado 

pela Comissão da Associação Internacional 

dos Juristas Democratas

Associação Internacional Juristas Democratas
70 Anos em defesa da Liberdade, Justiça e Paz

A Associação Portuguesa 
de Juristas Democratas

Membros da APJD na Manifestação das Comemorações do 25 de Abril - 2016
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