
 

#BeTheWave contra as alterações climáticas 

 

Por todo o mundo, jovens ativistas estão a reivindicar 
o seu direito a um planeta seguro e sustentável. 

A União Europeia partilha das suas preocupações e tem levado a cabo iniciativas sem 
precedentes para travar as alterações climáticas. Mas as políticas por si só não conseguem 
contrariar o aquecimento global: para quem está destinado a herdar os danos, não basta 
assistir e ter esperança. Os herdeiros das nossas ações sabem que pensar globalmente 
implica agir a nível local. É esta ideia que está no centro da campanha #BeTheWave nas 
redes sociais. 

Através de ações quotidianas com um impacto positivo no clima, os jovens cidadãos estão 
a contribuir para um futuro melhor. O Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) pretende 
captar o poder destes esforços, garantindo que a voz destes ativistas é escutada. 

A campanha não se destina a uma mera sensibilização: é um apelo à ação. É uma 
oportunidade para que os jovens de todo o mundo protejam o seu planeta. Ao inspirar os seus 
pares, os participantes conseguirão despoletar um efeito de onda à escala global. O mais 
pequeno esforço pode criar um grande impacto. 

#BeTheWave é uma forma simples, interativa 
e social de mostrar como as pequenas ações  

podem levar a grandes mudanças. 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en


 

Porquê? 

 A UE está na linha da frente da luta global contra as alterações climáticas. 
 O Pacto Ecológico é a estratégia da UE para que a Europa seja o primeiro continente a atingir 

a neutralidade climática até 2050.  
 A UE comprometeu-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de manter 

o aumento da temperatura global significativamente abaixo dos 2 ⁰C neste século e está 
a trabalhar para manter este valor abaixo de 1,5 ⁰C, de acordo com o Acordo de Paris.  

 A ONU celebra este ano 75 anos de existência. A UE quer assinalar o aniversário com 
a celebração dos esforços das Gerações Y e Z, que pretendem assistir à concretização dos 
objetivos da ONU. 

Ao maximizar o poder das redes sociais, o SEAE pretende capacitar ativistas comuns para 
que se apoiem e inspirem entre si a viver vidas com um impacto positivo no clima. 

#BeTheWave não só escuta as vozes dos que exigem um planeta mais justo, mais limpo 
e mais saudável, como também as amplifica. 

Quem? 

#BeTheWave é uma campanha liderada por jovens ativistas e influenciadores que partilham 
o compromisso de combate às alterações climáticas. O SEAE concebeu esta campanha nas 
redes sociais para apoiar o seu trabalho. 

Em 21 de setembro de 2020, os influenciadores de todos os cantos do mundo iniciaram o 
desafio #BeTheWave e um efeito de onda de comportamentos com um impacto positivo 
no clima. 

Com dezenas de milhares de seguidores, alguns destes influenciadores têm o potencial para 
dar início à mudança a uma escala de enormes dimensões. 

Como? 

1. Desafio 

Influenciadores de todo o mundo aceitarão o desafio climático #BeTheWave.  

Cada desafio será uma ação divertida e facilmente replicável. Muitas destas ações serão 
hábitos ambientalmente saudáveis que os ativistas poderão integrar nos seus quotidianos. 
Poderá ser algo tão simples como desligar um carregador de telefone que não está a ser 
utilizado, encontrar formas de utilizar sobras de comida ou plantar flores para ajudar as 
abelhas. Basicamente, será algo que mostre como é fácil fazer a diferença e quantas mais 
pessoas aceitarem o desafio, maior será essa diferença.  

Os desafios serão partilhados pelos influenciadores com um filtro para o Instagram 
#BeTheWave, concebido especialmente para a campanha.  

 



 

2. Partilhar 

Os ativistas e influenciadores criarão documentos de si próprios a realizar o seu desafio 
climático #BeTheWave, partilhando fotografias e vídeos da sua experiência com o filtro 
#BeTheWave. Ao fazê-lo, irão inspirar os seus seguidores a pensarem como as ações diárias 
afetam o clima. 

 

3. Lançar o repto 

Depois, os influenciadores pedirão aos seus seguidores que aceitem o desafio 
#BeTheWave. 

4. Que comece o efeito de onda 

Quando um seguidor se junta à campanha, também ele irá documentar o seu próprio desafio 
climático, partilhá-lo no Instagram e desafiar os seus amigos e seguidores a aderirem ao 
desafio #BeTheWave.  

Com cada história, os jovens sensibilizados para o clima terão o poder para disseminar a 
mudança e provar que também eles podem fazer a diferença. 

  



 

 A campanha é uma forma perfeita para capacitar todos os ativistas, que poderão 
inspirar outras pessoas, transformando uma pequena onda numa grande vaga. 

  

 

#BeTheWave 

 Experimente o filtro, aceite o desafio  

 A partir de 21 de setembro de 2020 

 Encontre-nos no Instagram 

 @eudiplomacy 

MAIS INFORMAÇÕES 

 Campanha #BeTheWave  
 A ação climática da UE e o Pacto Ecológico Europeu  
 Dicas para a ação climática no dia-a-dia  
 O nosso planeta, o nosso futuro – revista em linha para os jovens 
 Pacto Europeu para o Clima  

 

 

  

https://www.instagram.com/ar/2642539452678316/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_pt
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_pt
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_pt
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_pt

