
DUPLA DOSE DE DESIGUALDADE: 
ACESSO UNIVERSAL À VACINAÇÃO COVID-19

AÇÃO URGENTE CALL-TO-ACTION

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.

PORQUE PRECISAMOS DE SI?

Garantir o acesso às vacinas contra a COVID-19, com a maior rapidez possível, é 
um dos maiores desafios de direitos humanos dos nossos tempos. 
Mas, as empresas farmacêuticas que as desenvolveram em tempo recorde e de 
forma eficaz, estão também a alimentar uma crise de direitos humanos sem 
precedentes, ao recusarem-se a suspender, temporariamente, os direitos de 
propriedade intelectual e a partilharem a sua tecnologia.

No relatório, Uma dose dupla de desigualdade: empresas farmacêuticas e a crise 
das vacinas contra a COVID-19, a Amnistia Internacional revelou a forma como 
as seis principais empresas farmacêuticas têm contribuído para desigualdades 
gritantes na vacinação. Por exemplo, apenas 1% da população em países de 
baixo rendimento está totalmente vacinada, ao passo que, em países de elevado 
rendimento, já são 55%. O cenário piora quando olhamos para algumas regiões 
do hemisfério sul: na América Latina, em África e na Ásia assistimos a milhares
de mortes evitáveis todas as semanas, existem profissionais de saúde que ainda não estão vacinados e 
sistemas de saúde, historicamente debilitados, que continuam a sofrer uma imensa pressão. 

Até ao momento, todas as empresas referidas no relatório recusaram-se a participar nas iniciativas 
internacionais para aumentar a oferta global de vacinas, na partilha de conhecimento e tecnologia ou no 
levantamento temporário dos direitos de propriedade intelectual. Precisamos de si para aumentarmos a 
pressão a estas empresas e colocarmos um ponto final à desigualdade no acesso à vacinação.

DURAÇÃO:  5 a 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

PREPARAÇÃO:  5 minutosAÇÃO:  
Assinatura de petição, partilha nas redes 
sociais e com amigos e familiares

QUANDO: 
Até 09 de outubro

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.

https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/09/A-Double-Dose-of-Inequality.pdf


GUIA DA AÇÃO

1. Caso ainda não o tenha feito, assine a petição: 

https://www.amnistia.pt/peticao/peticao-vacinacao-universal-covid-19/ 

2. Partilhar com familiares e amigos:

Fale desta ação com os seus familiares e amigos. Em casa, utilizando SMS ou outra forma de 
contacto, inicie uma conversa sobre este assunto, as suas implicações e convide as pessoas a 
assinarem a petição. 
 

Partilhe 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 ou utilizar alguma das que sugerimos de seguida.

• Novo relatório da @amnistia indica que apenas 1% da população de países de baixo rendi-
mento está vacinada contra a COVID-19, comparativamente com 55% de países ricos. Esta 
crise de direitos humanos tem de terminar. Assinem! 
www.amnistia.pt/peticao/peticao-vacinacao-universal-covid-19/

• As desigualdades no acesso à vacinação contra a COVID-19 têm de terminar. As empresas 
farmacêuticas devem cumprir as suas obrigações de direitos humanos. Juntem o vosso nome à 
petição da @amnistiapt, por uma #UmaDoseDeIgualdade! 
www.amnistia.pt/peticao/vacina-covid-19  

• 18 meses depois do início da pandemia, nenhuma empresa farmacêutica aceitou partilhar o 
seu conhecimento e tecnologia através dos mecanismos internacionais. Chegou o momento de 
priorizar as vidas humanas e não os lucros. Juntem-se à @amnistia e assinem: 
www.amnistia.pt/peticao/peticao-vacinacao-universal-covid-19/ 

  

3. Partilhar nas redes sociais:

PARA SABER MAIS

Sobre a campanha da Amnistia Internacional “Uma dose de igualdade: pelo acesso universal à vacinação COVID-19”:

• www.amnistia.pt/acesso-universal-vacinacao-covid/ 

Relatório “Uma Dose Dupla de Desigualdade, as empresas farmacêuticas e a crise das vacinas contra a COVID-19”: 

• www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2021/09/A-Double-Dose-of-Inequality.pdf 

Para saber mais sobre direitos humanos e a necessidade do acesso universal à vacinação: 

• www.amnistia.pt/global-principais-farmaceuticas-de-vacinas-contra-a-covid-19-alimentam-crise-de-direitos-humanos/ 

• www.amnistia.pt/africa-austral-terceira-vaga-covid-19-escassez-vacinas/ 

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

• www.amnistia.pt/americas-covid-19-planos-de-vacinacao-direitos-humanos/ 
• www.amnistia.pt/covid-19-farmaceuticas-e-governos-precisam-de-assumir-a-sua-responsabilidade-no-acesso-universal-as-vacinas/ 


