#LearningSavesLives Webinar Series
Igniting knowledge networks to keep people safe in emergencies

Alcançando todos os trabalhadores da linha de frente durante a Pandemia COVID-19
em todo o mundo: O papel da Língua Portuguesa no fim da pandemia
Celebrando o Dia Internacional da Língua Portuguesa

Data: 5 de maio de 2021
Hora: 8:00h Brasil, 11:00h São Tomé e Príncipe, 12h Angola, 13h Suíça /
Moçambique, 20h Timor-Leste
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Responder aos desafios colocados pela pandemia da COVID-19 requer o uso de todas as ferramentas que a
humanidade tem à sua disposição - uma das mais importantes é garantir que os trabalhadores da linha de frente
em todo o mundo tenham acesso ao conhecimento mais recente em seu próprio idioma. A língua portuguesa não
é apenas uma das línguas mais difundidas no mundo, - com mais de 265 milhões de falantes espalhados por
todos os continentes - mas também a língua mais falada no hemisfério sul. O português é um dos principais
idiomas de comunicação internacional e uma língua com forte projeção geográfica destinada a crescer,
especialmente em África.
Por ocasião do Dia Internacional da Língua Portuguesa, ouviremos em primeira mão como falantes de português
em todo o mundo estão respondendo à pandemia, e como os mais recentes conhecimentos sobre a COVID-19
estão sendo disponibilizados para serem usados e disseminados em todo o mundo. Exploraremos as
oportunidades de aprendizagem disponíveis para falantes de português, e mapearemos alguns dos desafios
futuros que se colocam, não só na resposta à atual pandemia mas também no acesso a conhecimentos essenciais
de saúde pública que ajudarão as sociedades a se reconstruirem melhor após a pandemia.
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A equipe da OpenWHO.org comemorou recentemente o primeiro aniversário da publicação de seu primeiro
curso COVID-19. Desde então, disponibilizamos 29 cursos COVID-19 em diversos idiomas, sendo 9 deles o
português.
Embora tenhamos tido uma aceitação significativa durante a pandemia, com mais de 5 milhões de
inscrições na plataforma OpenWHO, sabemos que muitos mais falantes da língua portuguesa poderiam se
beneficiar do conhecimento oferecido pela OpenWHO
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