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COMBATER O HIV/SIDA,
A MALÁRIA E OUTRAS 
DOENÇAS

Em 1994, na Conferência 
Internacional sobre 
População e 
Desenvolvimento das 
Nações Unidas, 179 nações 
uniram-se na afirmação do 
direito universal a uma 
vida saudável, produtiva e 
sem discriminação.
No ano 2000, a ONU 
estabeleceu os 8 Objetivos 
do Milénio: 8 metas de 
desenvolvimento concretas 
a atingir por todos os países 
até 2015. 
A quinta destas metas tem 
como objetivo uma melhoria 
significativa da saúde 
materna a nível mundial. 
Será que vamos conseguir 
cumprir estas promessas?



O direito à saúde 
reprodutiva, ao 
planeamento familiar e à 
saúde sexual é uma 
parte integral do direito 
universal à saúde. 
Mas todos os dias, cerca 
de 800 mulheres morrem 
durante a gravidez ou 
mesmo durante o parto. DESTAS 

MORTES DÃO-SE 
EM PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO

287
MIL
EM 2010 MORRERAM CERCA DE 

MULHERES AO LONGO DE UMA 
GRAVIDEZ OU NO PARTO 

99%

UMA 
FAMÍLIA É 
DESTRUÍDA 
PELA MORTE 
DE UMA MÃE2

MINUTOS
A CADA

20
OUTRAS MULHERES 
SOFREM DE 
COMPLICAÇÕES 
PÓS-PARTO GRAVES: 
HEMORRAGIAS , 
INFEÇÕES, 
ECLAMPSIA, 
HIPERTENSÃO, ETC

PARA CADA MORTE,



O investimento na saúde da mulher durante a 
sua fase reprodutiva não  salva apenas a vida 
das mulheres - produz efeitos imediatos nas 
famílias, comunidades e nações.

A redução da mortalidade materna não é apenas 
um problema de saúde mundial, é uma questão 
de Direitos Humanos. 

Todas as  mulheres merecem a oportunidade de 
determinar o seu próprio futuro.

Quando as meninas e mulheres são saudáveis 
estão mais capacitadas para acederem à 
educação, envolverem-se em atividades 
produtivas, cuidar dos filhos e contribuir para as 
suas comunidades.

Desta forma, o estado da saúde reprodutiva das 
mulheres é um forte sinal de progresso 
económico e social global de um país e é uma 
componente fundamental do Desenvolvimento. A maioria das mortes maternas são evitáveis, se 

as soluções de cuidados de saúde, de prevenção 
e de tratamento fossem conhecidas. 

As barreiras que limitam o acesso a serviços de 
saúde materna de qualidade devem ser 
identificadas e resolvidas em todos os níveis do 
sistema de saúde. 

Todas as mulheres precisam de ter acesso a 
cuidados pré-natais durante a gravidez, 
cuidados especializados durante o parto e 
cuidados e apoio nas semanas após o parto. 

É importante que todos os partos sejam 
assistidos por profissionais de saúde 
qualificados e equipados. Todas as mulheres , 
incluindo as adolescentes, devem ter ainda, 
acesso ao planeamento familiar.

Fazemos parte da geração mais bem preparada 
para lidar com os desafios e as incertezas do 
futuro.Todos temos uma responsabilidade 
global pela procura da Justiça Social. 

Todos podemos fazer a diferença.

SALVAR UMA MÃE É
SALVAR O MUNDO!



A instalação “Salvar uma Mãe é Salvar o Mundo” 
procura dar um testemunho da necessidade de 
se apoiar causas e políticas que promovam uma 
melhoria significativa da saúde materna global.

Através de uma campanha de sensibilização 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio que permite desenvolver uma 
abordagem inovadora para integrar os temas da 
Cidadania Global nos Museus. 

Para todos os visitantes do Museu! Mais do que 
expor, queremos ser criativos, dinâmicos e 
aproximar os cidadãos da Cidadania Global. 
Queremos viver o Museu e a Cidadania Global. 

Acreditamos que o Desenvolvimento é uma 
Responsabilidade partilhada e reconhecemos 
que vivemos em interdependência. Assim 
estamos conscientes de que podemos 
contribuir para a adoção de comportamentos, 
atitudes e políticas que contribuam para um 
mundo mais justo, inclusivo e sustentável.

Envolva-se a nível local, nacional e 
internacional em ações e projetos que 
contribuem para a consagração dos direitos 
das mulheres, dos Direitos Humanos!

À AÇÃO!

COMO?

PARA QUEM?

PORQUÊ?
Na sala de reservas de mobiliário do Museu 
Municipal de Loures, Quinta do Conventinho, 
antigo 13º convento dos frades franciscanos da 
Província de Santa Maria da Arrábida.

O acervo do Museu Municipal de Loures 
apresenta exposições de temática arqueológica 
e etnográfica, dando a conhecer a realidade e a 
vivência das populações rurais do Município, 
assim como a história do Concelho de Loures.

Na sua sala de reservas de mobiliário, um rico 
conjunto de mobiliário dos últimos 100 anos 
ilustra o ambiente doméstico que até ao final do 
século XX enquadrava a realidade da gravidez e 
do parto na Região Saloia.

ONDE?

E AGORA? PASSE

VOCÊ FAZ A DIFERENÇA.

{ }
AJUDA DE MÃE
www.ajudademae.pt   
ASSOCIAÇÃO P/O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA
www.apf.pt   
CARE : MATERNAL HEALTH AND MATERNAL MORTALITY 
www.care.org/work/health/maternal-health   
UNFPA - UNITED NATIONS POPULATION FUND
www.unfpa.org



Em Portugal: Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF, Câmara Municipal de Loures, Instituto Politécnico de Leiria – 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria / Na Hungria: Hungarian Baptist Aid,  Museu de História 
de Budapeste, Museu dos Caminhos-de-Ferro, Museu da Agricultura /Na  Alemanha: Finep, DEAB, Socidedade 
de História Natural de Nuremberga / Na República-Checa: Educon, Eurosolar, Museu Nacional de Agricultura

O projeto Museu Mundial é cofinanciado pela União Europeia e apoiado pelo Camões- Instituto da Cooperação 
e da Língua. Os conteúdos deste documento são da exclusiva responsabilidade dos parceiros e não podem, em 
caso algum, ser considerados como expressão das posições dos financiadores.

COORDENAÇÃO EM PORTUGAL

CONSÓRCIO EUROPEU

FINANCIAMENTO APOIO



MUSEU 
MUNDIAL
FACEBOOK :   Connected for a Better World
EMAIL :  museumundial@gmail.com
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