
Desafio Água Viva - 1000Km por Água  

 

 

 

 

 

Queremos mudar o mundo e acabar com os problemas da água 

potável, fazendo chegar este recurso a quem mais precisa.  

Está interessado? 
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Apesar de ser recente a descoberta deste novo hobby, correr é algo que faço com 

muito gosto e que ajuda a superarmos os nossos próprios limites, no entanto torna-se 

impactante quando descobrimos que aquilo que fazemos “por desporto” e sem 

compromisso é, na realidade, a batalha diária de populações que vivem em dificuldade. 

Foi com o objetivo de quebrar barreiras pessoais e começar uma iniciativa solidária 

para com quem tem que andar durante horas todos os dias para alcançar água potável 

que se criou o desafio 1000Km por Água:    

Uma iniciativa que decorrerá durante 1 ano civil (365 dias) com o objetivo de correr 
1000km durante este período, no sentido de consciencializar para a escassez de água 
potável no mundo e levantar fundos, em parceria com a GAiN, para a abertura de 
poços de água em África. 
 

 

 

 

 



PORQUÊ CORRER POR ÁGUA? 

 

Quando queremos um copo de água, nós pegamos num copo e abrimos a torneira. Mal 

perdemos um segundo a pensar no assunto. Este não é o caso de milhões de 

mulheres e crianças na África rural. Eles andam uma hora ou duas, levando um 

recipiente de água pesado de volta para casa esperando ter o suficiente para a sua 

família. Não só é a água difícil de obter, como também leva muitas vezes doenças. Um 

poço com condições e que fornece água limpa, salva vidas, melhora a saúde e 

transforma toda uma comunidade. 

GAiN é o braço humanitário da Agape pelo mundo, dedicados a trazer esperança e 

ajuda concreta para os pobres e os que sofrem. A sua missão é demonstrar o amor de 

Deus, em palavras e atos, para os feridos e necessitados ao redor do mundo por meio 

de assistência e desenvolvimento de projectos. 

GAiN é parte de uma rede diversificada, global com escritórios no Canadá, Estados 

Unidos, Alemanha, Austrália, Áustria, Coreia do Sul, Holanda e Espanha. Com as 

redes de distribuição estabelecida em toda a África, Ásia, Europa, Oriente Médio e 

Américas, seu alcance estende-se à escala global. 

O projecto "Water for Initiative Life" da GAiN já forneceu 829 poços de água, 

possibilitando a 829.000 pessoas o usufruto de água livre de doenças. 

 

 



COMO AJUDAR? 

Procuramos quem possa apoiar esta causa patrocinando os quilómetros que vão ser 

corridos. 1km = 1euro 

Desta maneira, temos como objetivo perfazer o total equivalente à distância corrida de 

1000Km e em que o valor total obtido será inteiramente doado ao projeto Water For 

Life Initiative. 

 

O DESAFIO  

QUANDO COMEÇA? 13 de Setembro de 2015.  

QUANTO SE CORRE POR SEMANA? Aproximadamente 20 km.  

QUAL É A CAUSA?  Água potável através da Global Aid Network (GAIN) e do projeto Water 

For Life Initiative.  

QUAL É O OBJECTIVO?  

Aumentar a consciencialização sobre a necessidade desesperada de água potável, bem como 

levantar fundos para ajudar na abertura poços de água em África, resultando comunidades com 

água livre de doenças  



SETUP 

 

 

Objectivo: Correr 1000 Km num ano civil, pela consciencialização sobre a 

necessidade desesperada de água potável. 

1km = 1€ =  

Doações reverteram inteiramente para o projecto WFLI. 

 

 

Modelo:    

Semanas num 
ano 

Media de Km por 
semana 

52 20 

 

Numero de 
Semanas 

Km por 
semana 

Estimativa Km = € 

50 20 1000 

 

 

 

Doações:  Crowdfunding 

                      Doações pessoais ou de grupos. 

 

 

 

 

 



Detalhes do Projecto: 

 

Página no Facebook: https://www.facebook.com/DesafioAguaViva 

E-mail: desafio1000Km@gmail.com 

GAiN: http://globalaid.net/initiatives/water-for-life-initiative/ 

           http://globalaid.net/ 

http://globalaid.net/initiatives/water-for-life-initiative/
http://globalaid.net/

