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COMO AJUDÁMOS  
A LUTAR CONTRA A  
FOME EM 2018, JUNTOS. 
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JUNTOS, AJUDÁMOS A COMBATER A 
FOME NO MUNDO. 
2018 não foi um ano típico; foi um ano de mudança global. Porque 
tu, e a nossa comunidade de 1.299.667 pessoas de 182 países, se 
uniram na luta contra a fome.  
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A partir dos quatro cantos do mundo, vocês partilha-
ram colectivamente 11.321.483 refeições com pessoas 
necessitadas. Isso é mais do que 1 refeição a cada 3 
segundos. 

JUNTOS, REUNIMO-NOS NA MESA.
No ano passado, tornámos a partilha mais transparente e inovadora 
com o lançamento de Na Mesa. 9.059 subscritores associaram-se à 
nossa comunidade de doação mensal, e a SCOPE, uma plataforma de 
gestão de dados, permitiu-nos ligar virtualmente membros da comuni-
dade com famílias reais. Histórias exclusivas e atualizações personaliza-
das deram aos membros de Na Mesa a perceção sobre quais as famílias 
que podiam comprar alimentos devido às suas contribuições. 

JUNTOS, ENCORAJÁMOS OUTROS A LU-
TAR CONTRA A FOME. 
No ano passado, não nos limitámos a partilhar refeições, também enco-
rajámos os nossos amigos, famílias e seguidores a unirem-se a nós na 
luta contra a fome. Equipas de anos anteriores continuaram a realizar 
desafios, e 2.849 novas equipas foram criadas. Casais formaram equi-
pas para inspirar convidados de casamento a partilhar refeições, grupos 
de maratonistas fizeram equipas para retribuirem e bloggers pediram 
às suas comunidades para partilharem também. 
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JUNTOS, AJUDÁMOS PAÍSES EM CRISE. 
Porque o índice da fome continua a crescer- com 821 milhões de 
pessoas com fome em todo o mundo- as tuas refeições partilha-
das são cada vez mais importantes. Com o Programa Alimentar 
Mundial, asseguramos que as pessoas recebem alimentos durante 
as crises, mas também investimos no futuro de povos e comunida-
des. No ano passado chegámos a pessoas em mais de 12 países, 
fornecendo refeições em escolas, géneros alimentícios, vales elec-
trónicos e assistência financeira. 

Juntos, respondemos com rapidez às emergências. 
Quando o IÉMEN enfrentou a maior crise de fome do mundo, lançá-
mos em primeiro lugar um objetivo para fornecer alimentos duran-
te 3 meses a 1.250 famílias. Depois lançámos um segundo objectivo 
para continuar a apoiar famílias que precisavam de ajuda humani-
tária para se poderem alimentar. 

Em Setembro de 2018, um terramoto e um tsunami devastadores 
atingiram a região Palu na INDONÉSIA. Fornecemos apoio técnico 
no rescaldo destes fenómenos climáticos extremos. 

Juntos, prestámos socorro a refugiados. 
Um surto de violência em Agosto de 2017 obrigou mais de 900.000 
Rohingyas a fugir para o BANGLADESH. Quando chegaram a Cox’s 
Bazar, o maior campo de refugiados do mundo, partilhámos refei-
ções para assegurar que recebiam cuidados alimentares essenciais. 
Continuámos a partilhar refeições ao longo de 2018, fornecendo 
géneros alimentícios como arroz, lentilhas e óleo vegetal. Aumentá-
mos também o uso de vales electrónicos para que estes refugiados 
tivessem o poder de comprar os seus próprios alimentos. 

A maior população de refugiados em África vive no UGANDA, devido 
a grandes números de sul-sudaneses que fogem à violência que con-
tinua a devastar o seu país natal. Juntos, partilhámos refeições forne-
cendo alimentos para um mês a 9.000 refugiados sul-sudaneses. 

Juntos, ajudámos comunidades a consolidarem-se. 
Com a crise na Síria a chegar ao seu oitavo ano, temos continuado a 
partilhar refeições com aqueles que são mais vulneráveis. No LÍBANO, 
onde a crise tem afectado tanto sírios como libaneses, trabalhámos 
para concretizar o nosso objectivo de fornecer refeições escolares du-
rante um ano a 7.000 crianças sírias e libanesas. 
 
Porque a situação humanitária na PALESTINA se deteriorou ao longo 
do ano passado, partilhámos refeições para socorrer as crianças pales-
tinianas mais vulneráveis. Depois expandimos este objectivo, visando 
alimentar 1.600 crianças durante um ano em Gaza, onde a inseguran-
ça alimentar é mais elevada. Refeições partilhadas proporcionaram a 
famílias géneros alimentícios e vales electrónicos para que pudessem 
comprar os seus próprios alimentos. 
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JUNTOS, MUDÁMOS O 
MUNDO EM 2018. 
ESTE ANO, FAÇAMOS 
AINDA MAIS. 
Juntos, ajudámos a combater a fome no mundo no 
ano passado. Os nossos esforços tomaram forma de 
tantos modos diferentes- de um cartaz do ShareT-
heMeal em Times Square até às ligações virtuais de 
membros com famílias através de Na Mesa. Tudo 
o que fizemos, dos pequenos aos grandes gestos, 
foi para alcançar a nossa visão de um mundo sem 
fome. E este ano estamos prontos para fazer ainda 
mais. Juntos, podemos acabar com a fome. 


