AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

UMA DOSE DE IGUALDADE:
ACESSO UNIVERSAL À VACINAÇÃO COVID-19

AÇÃO:
Assinatura de petição, partilha nas redes
sociais e com amigos e familiares

PREPARAÇÃO: 5 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 26 de março

DURAÇÃO: 5 a 10 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
As atuais ações das empresas farmacêuticas e dos países mais ricos têm
um profundo impacto em quando e como irá terminar a pandemia de
COVID-19. A este ritmo, há milhões de pessoas que não irão receber uma
única dose da vacina, até ao ﬁnal do ano.
Com vista a pressionar as farmacêuticas a cumprirem as suas obrigações
de direitos humanos, a Amnistia Internacional lançou a campanha “Uma
dose de igualdade: acesso universal à vacinação COVID-19”. O objetivo é
claro: usar o poder das assinaturas de milhares de pessoas para pressionar
as farmacêuticas a partilharem o seu conhecimento e tecnologia para a
produção e distribuição de mais vacinas, em todo o mundo.
O procedimento para o poderem fazer já foi criado, numa iniciativa da
Organização Mundial de Saúde conhecida por COVID-19 Technology
Access Pool, mas do qual ainda nenhuma farmacêutica aceitou fazer parte.
O ﬁm da pandemia é uma possibilidade real. Mas para que se concretize é necessário priorizar a cooperação
internacional e as vidas de cada um de nós, independentemente de quem somos, do que fazemos e de onde
vivemos. Assine a petição e, juntos/as, vamos pressionar as farmacêuticas a cumprirem a sua parte.

O QUE QUEREMOS?
Queremos que as empresas farmacêuticas partilhem o seu conhecimento e tecnologia para que possam ser
produzidas e distribuídas mais vacinas, em todo o mundo, a um preço menor.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1. Assinar a petição dirigida às principais empresas farmacêuticas.
2. Partilhar com familiares e amigos.
3. Partilhar a petição nas redes sociais.

GUIA DA AÇÃO
1. Assinar a petição em:
www.amnistia.pt/peticao/vacina-covid-19/

2. Partilhar com familiares e amigos:
Fale deste assunto com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de
contacto, inicie uma conversa sobre o acesso à vacinação contra a COVID-19, as suas implicações
e convide as pessoas a assinarem a petição.
3. Partilhar nas redes sociais:
Partilhar o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter ou outra) para
que mais pessoas assinem. Se preferir, pode partilhar os posts que encontrará nas redes sociais
da Amnistia Internacional Portugal (@amnistiapt).
Pode sempre escrever a sua própria mensagem nas redes sociais ou utilizar alguma das que
sugerimos de seguida:
• Chegou o momento das vacinas contra a COVID-19 serem acessíveis a todas as pessoas, em
todo o mundo, independentemente de quem são ou onde vivem. Juntem o vosso nome ao apelo
da @amnsitiapt e exijam uma #UmaDoseDeIgualdade:
https://www.amnistia.pt/peticao/vacina-covid-19
• O ﬁm da pandemia de COVID-19 poderá ser mais rápido se as empresas farmacêuticas
partilharem o seu conhecimento e tecnologia. Dessa forma, poderão ser produzidas + vacinas,
+ rápido. Assinem a petição da @amnistiapt. Queremos uma #UmaDoseDeIgualdade!
https://www.amnistia.pt/peticao/vacina-covid-19
• Juntem o vosso nome ao apelo da @amnistiapt, para que as farmacêuticas partilhem o seu
conhecimento e tecnologia sobre as vacinas! Todos temos direito a #UmaDoseDeIgualdade
contra a COVID-19. Por um futuro mais justo e seguro, assinem!
https://www.amnistia.pt/peticao/vacina-covid-19

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a pandemia de COVID-19 e a necessidade do acesso universal à vacinação:
• www.amnistia.pt/covid-19-farmaceuticas-responsabilidade-acesso-universal
• www.amnistia.pt/covid-19-17-mil-proﬁssionais-de-saude-morreram-em-2020/
• www.amnistia.pt/agravamento-da-pandemia-acentua-impactos-negativos-nos-grupos-mais-vulneraveis/
• www.amnistia.pt/uma-vacina-que-nasce-para-todos-com-grandes-esperancas-vem-grandes-responsabilidades/
• www.amnistia.pt/covid-19-so-uma-em-cada-dez-pessoas-dos-paises-mais-pobres-vai-ser-vacinada-em-2021/

Para saber mais sobre o trabalho da Amnistia Internacional e a pandemia de COVID-19:
• www.amnistia.pt/?s=COVID-19

