AÇÃO URGENTE

CALL-TO-ACTION

QUEREMOS PROTEÇÃO PARA OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

AÇÃO:
Assinatura de petição, publicação nas redes
sociais (Instagram, Facebook ou Twitter)

PREPARAÇÃO: 5 a 10 minutos

Nº DE PESSOAS:
1 pessoa. Ação individual

QUANDO:
Até dia 3 de maio (inclusive)

DURAÇÃO: 5 a 8 minutos

FACILIDADE DE EXECUÇÃO:
Fácil

LOCAL:
Onde quer que esteja

MATERIAL:
Telemóvel ou computador com
acesso à internet

TEMA / CAMPANHA:
Direitos humanos em Portugal

PORQUE PRECISAMOS DE SI?
Atualmente, em todo o mundo, milhões de
proﬁssionais de saúde saem diariamente de
casa,
deixando a sua família e com a certeza de
que o trabalho já não se faz como dantes.
Chegados ao destino, começa a batalha
ingrata para salvarem vidas com recurso
limitado ao equipamento de proteção
individual de que dispõem. Neste cenário
desolador, Portugal não é exceção.
À Amnistia Internacional chegaram vários
relatos de proﬁssionais de saúde que
denunciam a falta de máscaras, luvas, fatos
de proteção, desinfetantes alcoólicos e
viseiras de proteção. A estas carências
somam-se ainda o stress emocional, o cansaço físico, a burocracia e o medo.
Apenas juntos conseguiremos ultrapassar estes obstáculos e, citando um dos relatos que nos chegou, “para
ultrapassar o medo, os proﬁssionais de saúde precisam de material de proteção individual.”

O QUE QUEREMOS?
Queremos que o Governo português tome todas as medidas necessárias para proteger quem cuida de nós.
Para isso, iremos enviar todas as assinaturas recolhidas na nossa petição ao Primeiro-Ministro António
Costa, para que garanta que a proteção de quem está na linha da frente contra a COVID-19 seja, sempre,
uma prioridade.

QUAL É A SUA MISSÃO?
1- Assinar a nossa petição, se ainda não o tiver feito: https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude
2- Partilhar a petição nas suas redes sociais, convidando outras pessoas a assinarem também.

GUIA DA AÇÃO
1. Assinar a petição em:
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude
2. Redes Sociais
Partilhar o link da petição nas suas redes sociais (Instagram, Facebook ou Twitter) para que
mais pessoas assinem!
Pode escrever a sua própria mensagem ou utilizar algumas das que sugerimos:

• Neste Dia do Trabalhador, estou solidário/a com todos os proﬁssionais de saúde que,
diariamente, cuidam de nós! Assinei a petição da @amnistiapt, para que o Governo português
faça tudo o que estiver ao seu alcance para garantir as medidas de proteção a que têm direito.
Não ﬁques indiferente e junta o teu nome também.
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude

• Faltam poucas horas para terminar a petição da @amnistiapt que exige mais proteção para os
proﬁssionais de saúde em Portugal. Faz como eu e junta o teu nome!
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude

• Eu, tal como milhares de outras pessoas, já assinei a petição da @amnistiapt. Exijo que os
proﬁssionais de saúde em Portugal tenham acesso a todos os equipamentos de proteção individual
de que necessitam para fazer o seu trabalho em segurança! Junta o teu nome também.
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude

• Em Portugal, a falta de equipamento de proteção individual é um dos principais problemas
para os proﬁssionais de saúde poderem trabalhar em segurança contra a COVID-19. Assina a
petição da @amnistiapt, pela proteção de quem nos protege!
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude

• Proteger os proﬁssionais de saúde é cuidar de todos nós. Assina a petição da @amnistiapt
para que o governo português tome todas as medidas necessárias nesse sentido.
https://www.amnistia.pt/peticao-proﬁssionais-saude

PARA SABER MAIS
Para saber mais sobre a Amnistia Internacional, o direito à saúde e a importância proﬁssionais de saúde:
•
•
•
•
•

https://www.amnistia.pt/covid-19-a-luta-diaria-em-nome-da-vida-de-todos/
https://www.amnistia.pt/covid-19-amnistia-apela-a-criacao-de-comite-de-monitorizacao-de-direitos-humanos/
https://www.amnistia.pt/covid-19-como-os-direitos-humanos-nos-podem-ajudar/
https://www.amnistia.pt/covid-19/informacoes/
https://www.amnistia.pt/amnistia-apresenta-recomendacoes-em-tempo-de-estado-de-emergencia

