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O que podemos fazer para tornar as nossas
comunidades focadas no bem-estar?

Imaginemos um
mundo onde o ar
limpo, a água e a
comida estejam
disponíveis para
todos.

Onde as
economias estão
focadas na saúde
e no bem-estar

Onde as cidades
são habitáveis e
as pessoas têm
controlo sobre
sua a saúde e a
saúde do planeta

O Ministério da Saúde escolheu 2022
para ser “ANO DA SEGURANÇA
SANITÁRIA”
na
perspetiva
de
desenvolver ações coordenadas com
vista a ajudar a controlar, a prevenir, a
proteger, respondendo a qualquer
potencial ou real evento de ameaça à
saúde pública em Cabo Verde. E, por
ocasião do dia mundial da Saúde deste
ano, se junta à OMS para criar
sociedades focadas no bem-estar.
A pandemia da Covid-19 levou à
degradação da qualidade de vida e
morte, de forma desproporcional, as
pessoas mais vulneráveis, o que
evidencia as injustiças no nosso mundo.
As alterações climáticas são a maior
ameaça sanitária que a humanidade
enfrenta, tanto pior para pequenos
estados insulares como Cabo Verde, o
que contribui para os riscos ambientais,
matando cerca de 13 milhões de pessoas
todos os anos.
A poluição e os plásticos encontram-se
no ponto dos nossos oceanos mais
profundos, nas montanhas mais altas e
já entraram na nossa cadeia alimentar.

Asma, doenças cardíacas, doenças
pulmonares estão a disparar à medida
que mais de 90 por cento das pessoas
respiram ar impuro resultante da
queima de combustíveis fósseis.
Os sistemas de produção de alimentos
e bebidas ultra-processados e pouco
saudáveis estão a provocar uma onda de
obesidade, aumentando o cancro e as
doenças cardíacas, ao mesmo tempo
que geram um terço das emissões de
gases com efeito de estufa.

Quebrar estes ciclos de destruição para o planeta e para saúde humana requer ação
legislativa, reforma empresarial e indivíduos a serem apoiados e incentivados a fazerem
escolhas saudáveis.

