
DESAFIO SOLIDÁRIO JANEIRO

Há desafios que sabemos logo o
que queremos fazer. Outros que
se vão construindo com o
tempo. Não sei explicar ao
certo, mas sinto sempre que os
projectos se alinham e
estruturam com o tempo. Sei
que as boas ideias demoram
tempo, para amadurecerem,
ganharem corpo, vida, história.
Histórias que se cruzam. Apesar
de também haver boas ideias
que nos caem ao colo. Mas
mesmo essas, para evoluírem
precisam de tempo. Este é um
desafio desses. Se há
instituições que queremos
conhecer, perceber o que fazem,
há outras que simplesmente
dizemos: eu quero fazer parte
disto! E é tão fácil!

OS DESAFIOS
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MUBU#2017.01: Doar 1€ para a UNICEF



AJUDAR A UNICEF

O desafio é simples. Fazer um donativo de 1€ no multibanco. Já conhecem a opção "SER
SOLIDÁRIO"? Com a óptima oferta de homebanking deixamos de usar tanto o multibanco, mas
acabamos sempre por fazê‐lo. Que tal usar uma dessas visitas para ajudar a UNICEF? Tinha esta
modalidade "guardada" para um desafio e quis começar o ano com uma solução que acho
mesmo bem pensada e que para muitos será ainda uma novidade. Basta irem ao campo de
"transferências", seguido de "ser solidário", clicam duas vezes em "entidades seguintes" e vão
encontrar a UNICEF.

70 ANOS, O QUE SE CELEBROU EM CADA UM

Trabalha em 158 países e existe desde 1946, estamos a celebrar os seus 70 anos! Querem saber
o que aconteceu no ano em que nasceram? Espreitem este link:
http://70anos.unicef.pt/
Ponham o ano do vosso nascimento e partilhem no facebook! Devo avisar que é difícil resistir a
espreitar o que foi feito nos outros anos. A MUBU nasceu em 2014, ano em que a UNICEF
respondeu a 300 situações de emergência em 98 países!
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ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Esta agência das Nações Unidas tem como objectivo promover a defesa dos direitos das
crianças e assenta em 4 pilares: a não discriminação; o interesse superior das crianças; a
sobrevivência e desenvolvimento; a opinião da criança.
Além de actuar em situações de emergência ‐ actualmente estão identificadas três: Furacão no
Haiti, Crianças na Síria (refugiadas) e Crise no Sudão (alimentar, consequência de conflitos) ‐
trabalham em projectos nos sectores da saúde, educação, nutrição, água e saneamento.
Mais de metade dos recursos da UNICEF é alocada à sobrevivência e desenvolvimento infantil.
Isto inclui a vacinação, cuidados de saúde materno‐infantil, acesso a água potável e saneamento
básico. Fazem também parte das áreas de intervenção: a educação básica, a igualdade de
género, a prevenção e o tratamento do VIH/SIDA, a protecção infantil contra violência, abusos e
exploração, a promoção de políticas e alianças direccionadas à promoção dos direitos das
crianças e à sua aplicação prática a nível legislativo internacional e local.
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OBJECTIVOS DO MILÉNIO

Os 189 Estados Membros das Nações Unidas comprometeram‐se a:
. Erradicar a pobreza extrema e a fome;
. Alcançar o ensino primário universal;
. Promover a igualdade de género e a autonomização da mulher;
. Reduzir a mortalidade de crianças;
. Melhorar a saúde materna;
. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças;
. Garantir a sustentabilidade ambiental (recursos);
. Criar uma parceria global para o desenvolvimento (estratégia ao nível das políticas de trabalho,
sistemas comercial e financeiro).

Terminamos como começámos: é impossível não querer fazer parte deste projecto!

(English Version)
CHALLENGE OF THE MONTH

DONATE 1€ TO UNICEF

THE CHALLENGES
There are challenges that we soon know what we want to do. Others who build themselves
over time. I can't really explain, but I always feel that projects align and structure over time. I
know that good ideas take time, to mature, to gain body, life, history. Stories that intertwine.
Although there are also good ideas that fall into our lap. But even these, to evolve, need time.
This is one of those challenges. If there are institutions that we want to know, to understand
what they do, there are others that we simply say: I want to be part of it! And it's so easy!
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HELPING UNICEF
The challenge is simple. Make a donation of € 1 at the ATM. Do you already know the "BE
SOLIDARY" option? With the great offer of homebanking we no longer use the ATM as often,
but we always do it. How about using one of these visits to help UNICEF? I had this modality
"saved" for a challenge and wanted to start the year with a solution that I think is very well
thought out and for many still a novelty. Simply go to the "transfer" field, followed by "be
supportive", double click on "following entities" and you will find UNICEF.

70 YEARS, WHAT IS CELEBRATED IN EACH
Works in 158 countries, exists since 1946, and we're celebrating its 70 years! Do you want to
know what happened the year you were born? Check this link:
Http://70anos.unicef.pt/
Put the year of your birth and share it on facebook! I must warn you that it is difficult to resist
peeking at what was done in other years. MUBU was born in 2014, the year UNICEF responded
to 300 emergency situations in 98 countries!

INTERVENTION AREAS
This United Nations agency aims to promote the defense of children's rights and is based on
four pillars: non‐discrimination; the superior interest of children; survival and development; the
child's opinion.
In addition to responding to emergency situations ‐ three are identified at the present moment:
Hurricane Haiti, Children in Syria (refugees) and Crisis in Sudan (food, conflict) ‐ they are
currently working on projects in sectors of health, education, nutrition, water and sanitation .
More than half of UNICEF's resources are allocated to child survival and development. This
includes vaccination, maternal and child health care, access to safe water and basic sanitation.
Other areas of intervention include: basic education, gender equality, HIV / AIDS prevention and
treatment, child protection against violence, abuse and exploitation, improvement of policies
and alliances aimed at promoting children's rights and its practical application at legislative local
and internationally.

OBJECTIVES FOR THE MILLENNIUM
The 189 Member States of the United Nations committed themselves to:
. Eradicate extreme poverty and hunger;
. Achieve universal primary education;
. Promote gender equality and the empowerment of women;
. Reduce child mortality;
. Improve maternal health;
. Combat HIV / AIDS, malaria and other diseases;
. Ensure environmental sustainability (resources);
. Creating a global partnership for development (strategy at the level of labor policies, trade and
financial systems).

We finish as we started: it is impossible not to want to be part of this project!
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