
PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Quase um milhão e meio de pessoas no Nepal levou a primeira 
dose da vacina Oxford-AstraZeneca contra a COVID-19, entre 7 e 
15 de março de 2021. Contudo, para garantir a imunização, e para 
que não se perca o efeito da primeira dose, este grupo de pessoas 
deveria levar a segunda antes de 5 de julho. Mas, infelizmente, o 
Nepal não tem essas doses da vacina. 

Até à data, o governo nepalês apenas conseguiu vacinar 2.4% da 
sua população e não tem recebido as encomendas a tempo. Para 
piorar, tudo isto acontece durante uma nova vaga de COVID-19 que 
assola o país e que tem resultado em números recorde de infetados 
e mortos. 
A comunidade internacional e, em particular, os países mais ricos 
com elevados números de reservas de vacinas, tal como o Reino 
Unido, devem atuar para que se respeite o direito à saúde e o 
direito à vida em países de médio e baixo rendimento.

É por isso que a sua ação é fundamental. Juntos, vamos pressionar o governo britânico a cumprir as suas 
obrigações de direitos humanos. Afinal, devido ao histórico de relações entre os dois países, o facto de o 
Reino Unido ter presidido às reuniões do G7 e de ter enormes reservas da vacina AstraZeneca, é com o 
Reino Unido que reside a maior esperança do Nepal contra a COVID-19. 

O QUE QUEREMOS?

Queremos que o Reino Unido forneça as doses necessárias da vacina Oxford-AstraZeneca ao Nepal. O 
governo britânico prometeu doar 100 milhões de doses nas próximas semanas e queremos que o Nepal seja 
considerado um país prioritário nesse sentido.

DURAÇÃO:  10 minutos

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com acesso à 
internet

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos no mundo  

MAIS DE UM MILHÃO DE PESSOAS EM PERIGO NO 
NEPAL

CALL-TO-ACTION

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Assinar petição e envio de e-mail

QUANDO: 
Com a maior brevidade possível

QUAL É A SUA MISSÃO?

Escrever um e-mail dirigido ao primeiro-ministro do governo britânico, Boris Johnson.



GUIA DA AÇÃO

PARA SABER MAIS

Para saber mais sobre a atual crise de saúde no Nepal:

Relatório de investigação “Struggling to breathe”, apenas disponível em inglês: 
www.amnesty.org/en/documents/asa31/4229/2021/en/

www.amnistia.pt/sul-asia-acesso-vacinas-covid-19/

www.amnistia.pt/covid-19-porque-nao-devemos-esquecer-o-sul-da-asia/ 
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Para saber mais sobre a pandemia de COVID-19 e a necessidade do acesso universal à vacinação:

www.amnistia.pt/covid-19-farmaceuticas-e-governos-precisam-de-assumir-a-sua-responsabilidade-no-acess
o-universal-as-vacinas/

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/ 

1.  Caso ainda não tenha assinado a nossa petição dirigida às empresas farmacêuticas para que 
partilhem o seu conhecimento e tecnologia a fim de se produzirem e distribuírem mais vacinas, 
é importante que o faça: 

2.  Escreva e envie a seguinte proposta de e-mail para pmpost.int@no10.gov.uk

     Assunto do e-mail: 

     Conteúdo do e-mail:

UK must help protect Nepali people against deadly wave of COVID-19 with Oxford-AstraZeneca vaccines

https://www.amnistia.pt/peticao/peticao-vacinacao-universal-covid-19/?utm_source=email-marketing&utm_medium=CTA&utm_campaign=vacina%C3%A7%C3%A3o_nepal

Dear Prime Minister,
I am writing to bring your urgent attention to the deadly wave of Covid-19 in Nepal and to request 
immediate support from your government to address the dangerous and acute shortage of 
Oxford-AstraZeneca vaccine supplies.
It is distressing to learn that the more than 1.4 million Nepali people, who belong to high-risk groups 
and received their first vaccine doses of Oxford-AstraZeneca in March 2021, have been unable so far to 
get their second doses. While it is welcome that the UK has already supported the COVAX Facility, 
unfortunately this has not been enough, as several lower- and middle-income countries, including 
Nepal, face glaring vaccine gaps.
I am appealing to you to urgently look to directly supply Nepal with additional vaccine doses, to protect 
the health and lives of hundreds of thousands of Nepali citizens. To date, Nepal has only fully 
vaccinated 2.4% of its population. At this rate, it will take more than 10 years for Nepal to vaccinate 
70% of its population.
Therefore, I call on you to:

Yours sincerely,

Provide immediately 1.4 million Oxford-AstraZeneca vaccines to Nepal so that this group of 
people can be fully immunized by June 27 to July 5;
Share urgently additional vaccine doses and encourage others to do the same, preferably through 
initiatives such as COVAX so all countries have a fairer access to Covid-19 vaccines and can 
immunize their population in a timely fashion, especially priority groups who are most at risk;
Support the World Trade Organization’s TRIPS waiver, which lifts intellectual property rights 
restrictions, and push pharmaceutical companies to share their knowledge and technology with 
other manufacturers to maximize global supply of much-needed Covid-19 vaccines.
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Agradecemos que coloque em cc, ou bcc, o e-mail ativismo@amnistia.pt
Assim, poderemos melhor monitorizar o envolvimento e o impacto desta ação. Servirá também 
como informação para o destinatário, caso coloque em cc.


