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Global Goal: Unite For Our Future! 
 

 
 
 
 

Caros Associados, 
 
A Organização Internacional Global Citizen e a Comissão Europeia anunciaram a 
Campanha Global Goal: Unite for Our Future, que irá coordenar o desenvolvimento de 
testes, tratamentos e vacinas para o COVID-19, a garantir o seu acesso a todos e em 
qualquer lugar.  
 
A Campanha lançada sob o patrocínio da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von 
Der Leyen, se concentrará em mitigar o impacto da pandemia sobre aqueles que vivem 
na pobreza e buscará colocar o mundo de volta aos trilhos dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.  
 
(clica para ver o vídeo com a mensagem de Ursula Von Der Leyen).  
 
A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) e a Audiogest apoiam a 
iniciativa e contam com o apoio de todos os seus Associados para a entrega do 
resultado.  
 
A tarefa que nos é solicitada é a de criar um apelo à ação por artistas portugueses e 
também no mundo para inspirar governos e empresas a se comprometerem e doarem.  
 
 
 
 

https://global-response.europa.eu/index_en
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O que fazer? 
 

Entre em contato com os artistas por si editados e peça para postar em suas redes 
sociais mensagens de apoio a campanha.  
 

Sugestões de texto:  
 

a. Junte-se a mim e @glblctzn na luta contra o COVID-19. Global Goal: Unite For 
Our Future (ou Objetivo Global: Unidos pelo nosso Futuro) é uma nova iniciativa 
para garantir que ninguém seja deixado para trás nessa pandemia. Precisamos 
da sua ajuda. 
@glblctzn #GlobalGoalUnite #COVID19 https://glblctzn.me/UniteForOurFuture  

  

b. O local onde alguém nasceu ou o sitio onde vive não deve determinar a 
possibilidade de aceder a tratamentos que salvam vidas. É por isso que o Global 
Goal da @ glblctzn: Unite For Our Future pede aos líderes mundiais que 
financiem o alívio COVID-19 para quem precisa. Vamos nos unir para a saúde 
global.  
@glblctzn #GlobalGoalUnite #COVID19 https://glblctzn.me/UniteForOurFuture 

 
 

Enviar o resultado para: geral@audiogest.pt  
 
Envie o link do post com a mensagem do artista para: geral@audiogest.pt, fornecendo 
o nome do artista, grupo / banda, se for o caso, nacionalidade, editora e uma tradução 
em inglês do que eles postaram, se tiveram postado em português. 
 
A Campanha Global Goal: Unite for Our Future ocorrerá até o dia 27/06/2020. 
Para saber mais, visite http://globalgoalunite.org  
 
 
CONTAMOS COM A VOSSA COLABORAÇÃO E APOIO! 
 
 
Obrigado a Todos. 
 
 
Para mais informações: Fernando Matias | fernando.matias@audiogest.pt | Telm: 93 192 8028 

 
 
 
 

 
 

Miguel Carretas - Diretor Geral 
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