VAMOS JUNTARMO-NOS PARA TORNAR
O BATER DO CORAÇÃO DA TERRA MAIS FORTE

CHEGOU A ALTURA DE AGIR
As alterações climáticas aumentam
a intensidade e a frequência dos fenómenos
meteorológicos extremos, que, por sua vez,
afetam o nosso abastecimento alimentar,
a nossa vida e os nossos meios de subsistência.
A poluição atmosférica e da água, bem como
a falta de água, constituem uma grave ameaça
para a saúde e o clima.
A temperatura média da Terra tem vindo
a aumentar de forma constante.

#EARTHDAY 2022
O Dia da Terra (#EarthDay) que se comemora
a 22 de abril, é um evento anual que visa
sensibilizar e promover uma mudança de
atitudes relativamente aos desafios climáticos
que enfrentamos.

O NOSSO PLANETA CHAMA POR NÓS!
#BeTheWave! Vamos unirmo-nos para mostrar
que os nossos corações batem em uníssono pelo
planeta onde vivemos! Juntos, vamos fazer com
que o coração da Terra bata mais forte.
Cada som conta!

SABIAS?

Quase dois milhões de crianças com
menos de cinco anos morrem todos
os anos devido a fatores ambientais
como a poluição. A poluição
atmosférica é um grave problema
de saúde em todo o mundo, sendo
responsável por cerca de nove
milhões de mortes por ano.

Atualmente, uma em cada três
pessoas vive sem acesso a água
potável. Até 2050, cerca de
5,7 mil milhões de pessoas
poderão estar a viver em zonas
onde falta a água durante pelo
menos um mês por ano.

Mesmo se todas as metas para
2030 em matéria de clima forem
cumpridas, a temperatura média
do planeta aumentará até 2,7 °C
durante este século. O aumento da
temperatura provoca fenómenos
meteorológicos mais intensos
e extremos. A frequência das
catástrofes naturais triplicou nos
últimos 50 anos, sendo a causa de
mais de 60 000 mortes por ano.

Os plásticos representam,
pelo menos, 85% do total de
resíduos marinhos e são a
maior fração e mais nociva de
lixo marinho. Nos últimos vinte
anos, os resíduos de plástico
no mar aumentaram 49%,
matando milhares de animais
marinhos por ano.

60% dos ecossistemas mundiais estão
degradados. Com a sua Estratégia de
Biodiversidade, que é um elemento central
do Pacto Ecológico Europeu, a UE procura
proteger a natureza, inverter a degradação dos
ecossistemas e colocar a biodiversidade numa
trajetória de recuperação, duplicando o seu
financiamento externo em prol da biodiversidade,
em especial nos países mais vulneráveis.

Este ano vamos assinalar o Dia da Terra,
convidando as pessoas a amplificar o batimento
cardíaco da Terra com o seu próprio som!
#BeTheWave e junta-te a esta campanha por
uma causa de peso. É fácil! Bate com as mãos
na mesa, faz barulho com colheres, toca um
tambor, usa uma caixa de ritmos ou trauteia uma
melodia. A ideia é transformar qualquer som
num batimento cardíaco!

COMO
PARTICIPAR

SEGUE ESTAS TRÊS ETAPAS MUITO SIMPLES:
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Partilha no Instagram,
Twitter ou Facebook
com o hashtag
#BeTheWave
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Não te esqueças de
usar o nosso hashtag!
@eudiplomacy
@eu_eeas
European External
Action Service - EEAS

Ouve o batimento do coração da Terra
cada vez mais forte à medida que mais
pessoas de todo o mundo se mobilizam
pelo ambiente. Vamos fazer com que
os nossos corações batam como um só,
pelo nosso planeta. Junta-te à onda já.

Visita www.earthcalling.eu e vê o que podemos
conseguir fazer se agirmos juntos!

Chegou o momento de fazer ouvir a nossa voz!
#BeTheWave #EarthDay www.earthcalling.eu
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Grava um vídeo
do som com o teu
telemóvel

