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Ajude-nos a salvar vidas através das redes sociais  

Um pouco de contexto… 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a saúde 

mundial 

Falta uma década para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma 

ambiciosa agenda de desenvolvimento social, político e económico definida pelas Nações 

Unidas em 2015, para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade de 

todos os povos a partir de 2030. A uma década de serem cumpridos os 17 ODS, o mundo 

enfrenta agora a pandemia de coronavírus que nos faz compreender os efeitos da 

globalização e as suas consequências locais e que parece deixar-nos mais longe de os 

cumprir, uma vez que esta crise sanitária afeta todos os setores da sociedade.  

 

Na sequência desta crise global, os ODS devem ser repensados e reorganizados dando 

prioridade à saúde, à alimentação e à água, carências que estão na origem de doenças e 

outros problemas que causam milhares de mortos anualmente. Atualmente, os ODS 

continuam a assumir-se como um roteiro para enfrentar os desafios globais, assegurando o 

equilíbrio entre a proteção dos direitos do meio ambiente e o desenvolvimento económico e 

social.  

Vejamos como alguns dos ODS serão gravemente afetados pela crise gerada pelo impacto 

do novo coronavírus. 

 

ODS 2 Fome Zero 

Uma em cada nove pessoas no mundo inteiro vive subalimentada. Isto é, cerca de 800 

milhões de pessoas no nosso planeta passam fome. O segundo Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS 2) passa por acabar com a fome, mas o desafio não é 

fácil e, depois de décadas de avanços, o problema volta a agravar-se em regiões como a 

América Latina e o Caribe.  

A fome e a desnutrição são armadilhas das quais é difícil escapar: tornam aqueles que delas 

sofrem pessoas menos produtivas e mais propícias a contrair doenças e, consequentemente, 

com grandes dificuldades para aumentar os seus rendimentos e melhorar o seu nível de vida. 

Trata-se de um círculo vicioso ao qual estão presos milhões de homens, mulheres e crianças 

não só de África e da América Latina, mas também dos EUA, da Europa ou da Oceânia.  

 

O que está a Ajuda em Ação a fazer para cumprir o ODS 2 no contexto da pandemia? 

A Ajuda em Ação está a distribuir kits de alimentação e cartões pré-pagos para garantir uma 

alimentação o mais saudável possível às pessoas que, perante esta situação, não têm 

condições para aceder a uma dieta equilibrada.  
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ODS 3 Saúde e Bem-Estar  

Todos os anos morrem no mundo inteiro mais de cinco milhões de crianças com menos de 

cinco anos, a maioria na África subsariana e na Ásia meridional. De facto, a elevada taxa de 

mortalidade infantil, a perda de vidas durante o parto ou a SIDA são alguns dos maiores 

problemas de saúde a nível global que temos de enfrentar atualmente. Daí que o terceiro 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3) siga esta linha: a de garantir uma vida 

saudável e promover o bem-estar universal. 

O trabalho dos últimos anos relativo ao ODS 3 tem vindo a dar frutos. As mortes causadas 

por doenças como a malária ou a tuberculose têm diminuído e o contágio de VIH na infância 

também desceu 58% desde 2001. Mas, ainda há muito por fazer. O VIH continua a ser a 

principal causa de morte entre as mulheres em idade reprodutiva e a segunda entre os 

adolescentes de todo o mundo. Por outro lado, a proporção de mães que não sobrevivem ao 

parto, em comparação com aquelas que sobrevivem, é 14 vezes maior nos países em 

desenvolvimento do que nas regiões desenvolvidas. 

 

O que está a Ajuda em Ação a fazer para cumprir o ODS 3 no contexto da pandemia? 

Na Ajuda em Ação, continuamos a trabalhar nos contextos onde já estávamos a desenvolver 

os nossos projetos para promover as medidas necessárias para travar o coronavírus. Deste 

modo, disponibilizamos material aos profissionais de saúde, entregamos kits de higiene, 

máscaras, testes… e estamos em permanente coordenação com as autoridades nacionais de 

cada país para levar a cabo as ações necessárias em cada contexto. 

 

ODS4 Educação de qualidade 

A educação é a melhor arma para lutar contra a pobreza e as suas devastadoras 

consequências. Daí que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 se centre na 

educação. Apesar dos avanços dos últimos anos, hoje ainda existem 265 milhões de crianças 

não escolarizadas. A formação infantil (bem como a da população adulta) pode ser a chave 

para o desenvolvimento. 

A falta de recursos é uma das principais causas da elevada mortalidade infantil nas regiões 

mais desfavorecidas do planeta, mas, mesmo perante estas circunstâncias, a educação pode 

fazer a diferença. Ainda há muito por fazer para alcançar o ODS 4 e as mulheres e meninas 

dos países em vias de desenvolvimento são, atualmente, aquelas que mais obstáculos têm 

de enfrentar para ter acesso à educação. De facto, dois terços das pessoas que não sabem ler 

ou escrever são mulheres.  

 

O que está a Ajuda em Ação a fazer para cumprir o ODS 4 no contexto da pandemia? 

A Ajuda em Ação trabalha para continuar a assegurar o acesso das crianças a uma educação 

de qualidade. Da mesma forma que distribuímos material médico ou de higiene, também 

fazemos chegar a estas populações material escolar. Em Portugal e Espanha, por exemplo, 

estamos a dar apoio a famílias vulneráveis cujas crianças estejam a enfrentar dificuldades 

tecnológicas para frequentarem as aulas virtuais. Apoiamo-las com equipamento informático 

e acesso à Internet através de routers auto-instaláveis.  
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ODS 5 Igualdade de género 

A desigualdade de género é uma realidade presente no mundo inteiro e, em muitos casos, 

com consequências drásticas, sendo, por isso, o foco do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 5. Nos países em vias de desenvolvimento, as mulheres e as meninas são 

atualmente aquelas que mais obstáculos enfrentam para terem acesso à educação e, 

consequentemente, a um melhor emprego. Elas são, também, as principais vítimas da 

escravidão sexual, dos casamentos forçados e de outros ataques contra os seus direitos 

fundamentais, como a mutilação genital feminina.  

Também nos países mais ricos, as mulheres enfrentam desigualdades no seu dia a dia 

simplesmente por serem mulheres: salários inferiores aos dos homens em cargos semelhantes, 

assédio, violência doméstica, humilhações, etc. 

 

O que está a Ajuda em Ação a fazer para cumprir o ODS 5 no contexto da pandemia? 

Em contextos onde a violência contra as mulheres é altamente preocupante, como em El 

Salvador, realizamos campanhas de prevenção e desenvolvemos redes de apoio comunitário 

para evitar situações de violência contra meninas e mulheres durante o confinamento da 

população.  

 

ODS 6 Água e saneamento 

Alguns dos países mais pobres do planeta são vítimas de um mal devastador: a seca. Milhares 

de pessoas no mundo inteiro vivem sem água corrente e são obrigadas a percorrer longas 

distâncias para terem acesso a água potável. Esta ausência de água potável provoca 

insalubridade e a morte de mais de 800 crianças por dia com doenças causadas pela falta de 

higiene. 

Desde o surgimento da pandemia, garantiram-nos que a melhor arma para lutar contra o vírus 

é a água e o sabão. Mas como enfrentarão a pandemia as populações que não têm acesso a 

estes bens? 

 

O que está a Ajuda em Ação a fazer para cumprir o ODS 6 no contexto da pandemia? 

A Ajuda em Ação está a realizar campanhas de sensibilização sobre a necessidade de manter 

hábitos de higiene para evitar a propagação do vírus. Estamos a disponibilizar soluções 

hidroalcoólicas para assegurar uma boa desinfeção das mãos. Nestes locais onde não há água 

potável, estamos também a entregar filtros purificadores comunitários. 
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Ajude-nos a cumprir estes ODS e 

a combater a COVID—19 

Explicamos-lhe agora como nos pode ajudar a apoiar as pessoas mais vulneráveis, que são 

quem mais sofre com as consequências desta crise sanitária e económica. 

Na Ajuda em Ação costumamos dizer que, juntamente com todas as pessoas que fazem parte 

da organização, #SomosAjuda. Desta forma, o voluntariado é fundamental para dar resposta a 

muitas das necessidades que enfrentamos diariamente em diversos lugares do mundo. 

Como saberá, no final do ano passado, surgiu na China um vírus que se converteu numa 

pandemia e que, de repente, transformou as nossas vidas. Para quem vive em situações mais 

extremas, a adaptação a esta nova forma de vida e de relacionamento está a ser difícil e, por 

vezes, impossível. 

Perante uma crise global, a resposta deve ser também global. E é aqui que necessitamos da sua 

ajuda. De todos os cantos do mundo, as vozes chegam-nos através das redes sociais, que hoje 

ganham mais força do que nunca. Se o coronavírus está a ter um grande impacto em países 

como o nosso, onde as instituições públicas são fortes e capazes, a situação será muito 

diferente quando o vírus se propagar (o que já está a acontecer) por países cuja infraestrutura 

institucional e de saúde é débil ou inexistente.  

Para dar resposta, #SomosAjuda, mas também precisamos dela. Para isso, ativámos uma 

campanha de emergência humanitária na qual estamos a pedir ajuda para travar esta terrível 

ameaça do coronavírus. 

Hoje, queremos propor-lhe algumas ações com as quais nos pode ajudar através das suas redes 

sociais. 

 

Como pode fazê-lo? 

O link é o seguinte: https://ajudaemacao.org/covid/  

Pode partilhá-lo em todas as redes sociais que tenha e que queira. Já sabe que a 

Ajuda em Ação está presente no Facebook, Instagram e YouTube. 

Para ser mais fácil, propomos-lhe algumas mensagens que pode utilizar se não tiver 

tempo para escrever uma mais personalizada: 

Perante o coronavírus, #SomosAjuda. Una-se à campanha da @ajudaemacao para 

dar uma resposta eficaz e urgente às pessoas que mais sofrem com as 

consequências desta crise! Partilhar já é ajudar! 

 

https://ajudaemacao.org/covid/
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Porque o coronavírus não conhece fronteiras, #SomosAjuda em Portugal e no 

mundo. A @ajudaemacao está a distribuir kits médicos, escolares e de higiene nos 

países mais vulneráveis. Ajude-nos a travar o coronavírus agora! Partilhe! 

 

Junte-se a esta ação viral 

Todos #SomosAjuda sempre, mais ainda perante uma pandemia desta magnitude. Mas por 

trás de todo o mal que está a ocorrer, surge sempre a solidariedade, ocupando um lugar 

central nas nossas vidas e nas daqueles que nos rodeiam. Por isso, queremos pedir-lhe que 

nos conte, através de uma foto ou de um vídeo nas suas redes sociais, como está a ser 

solidário neste momento. Mencione-nos e use a hashtag #SomosAjuda. Estamos ansiosos 

para partilhar todas as ações solidárias que nos cheguem!  

Damos-lhe uma ajuda com a mensagem! 

 

#SomosAjuda quando […]. Num momento como este é necessário multiplicar a ajuda, por 

isso, junto-me à campanha da @ajudaemacao para combater a COVID-19 no mundo. Junte-

se também partilhando o seu contributo! 
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