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A UE E A LUTA CONTRA A COVID-19
NA AMÉRICA LATINA E NAS CARAÍBAS

Desde o início da pandemia de COVID-19, que a União Europeia (UE) tem
tomado medidas resolutas para fazer face à crise sanitária e atenuar o seu
impacto socioeconómico. Uma epidemia à escala mundial requer soluções
à escala mundial. É por isso que a UE tem estado na vanguarda da resposta
multilateral e colaborativa no combate ao vírus e às suas consequências.

SÓ ESTAREMOS A SALVO QUANDO TODOS ESTIVEREM A SALVO.
VACINAS CONTRA A COVID-19
A UE desempenhou um papel de liderança no apoio à investigação e ao seu financiamento
para garantir o acesso universal a tratamentos, testes e vacinas contra o coronavírus. Algo que
normalmente demora dez anos foi feito em menos de um.
A UE é um dos principais contribuintes financeiros do Mecanismo COVAX – 3,2 mil milhões de
euros – que garante um acesso equitativo às vacinas a nível mundial. O COVAX já forneceu mais de
50 milhões de vacinas aos países da América Latina e das Caraíbas (ALC). Já receberam vacinas
através do COVAX 31 dos 33 países da ALC, e há mais dez países incluídos na garantia de mercado do
COVAX, que subvenciona a aquisição de doses de vacinas.
Mais de metade das vacinas contra a Covid-19 produzidas na UE foram exportadas. Os países da ALC
já receberam mais de 130 milhões de doses exportadas da UE.
Além disso, a UE, agindo em conjunto como “Equipa Europa”, comprometeu-se a partilhar, no mínimo,
500 milhões de doses de vacinas. Os Estados-Membros da UE já doaram 10 milhões de doses a
quase metade dos países da região da ALC.
concede um financiamento de 600 milhões de euros destinado a apoiar a participação
dos países de baixo e médio rendimento no COVAX
O Banco Europeu
de Investimento
(BEI)

irá conceder à Argentina um empréstimo para investimento, no montante máximo de
100 milhões de dólares americanos, destinado essencialmente à aquisição de vacinas
e à realização de campanhas de vacinação

apoiou os países das Caraíbas através da Agência de Saúde Pública das Caraíbas com
A União Europeia
uma subvenção de 8 milhões de euros, para a aquisição de tratamentos e de vacinas
(Direção-Geral
das Parcerias
Internacionais – INTPA)

RESPOSTA A CURTO PRAZO
Através da abordagem da “Equipa Europa”, a UE mobilizou mais de 3 mil milhões de euros para os
países da América Latina e das Caraíbas para apoiar os grupos mais vulneráveis, dando resposta às
necessidades humanitárias e socioeconómicas imediatas.
associa-se aos Barbados para disponibilizar 50 milhões de euros para cuidados de
saúde de emergência relacionados com a COVID-19
O Banco
Europeu de
Investimento
(BEI)

A União Europeia
(INTPA)

associou-se ao Banco de Desenvolvimento das Caraíbas para disponibilizar 30 milhões
de euros para situações de emergência sanitária
concede empréstimos a instituições financeiras no Brasil, Salvador, México e Peru para
apoiar as empresas afetadas pela pandemia
atribuiu subvenções tendo em vista a aquisição de equipamento de proteção,
equipamento médico e medicamentos e o desenvolvimento de capacidades para
apoiar a produção local de equipamento de proteção individual (EPI) em Cuba (2 milhões
de euros), e para reforçar o sistema de saúde no Haiti (1,3 milhões de euros)
atribuiu quase 72 milhões de euros para operações que visam os serviços de saúde, a
prevenção e o controlo da COVID-19, o apoio à proteção social, o saneamento e a higiene

A Ajuda
Humanitária
Europeia (DireçãoGeral da Proteção
Civil e das
Operações de
Ajuda Humanitária
Europeias – ECHO)

atribuiu um financiamento de 5,5 milhões de euros à UNICEF para o apoio a crianças
venezuelanas refugiadas, a serem utilizados em vigilância epidemiológica, distribuição
de EPI e produtos de higiene
atribuiu um financiamento de 2,6 milhões de euros a parceiros humanitários que
trabalham na Colômbia amazónica para diminuir os contágios, reforçar a capacidade de
resposta e auxiliar as comunidades indígenas
atribuiu um financiamento de 900 mil euros à Organização Americana de Saúde para
o reforço dos sistemas de saúde locais, a deteção de casos e a disponibilização de
tratamentos na bacia norte do Amazonas, no Brasil

RESPOSTA A LONGO PRAZO
Os programas de cooperação da UE no âmbito do IVCDCI – Europa Global para 2021-2027 apoiarão
uma recuperação sustentável na América Latina e nas Caraíbas, construindo sociedades mais
ecológicas, digitais e mais inclusivas. A UE irá canalizar mais de 3,4 mil milhões de euros para os
países da ALC.

O Banco Europeu
de Investimento
(BEI)

financia o desenvolvimento de redes de água potável e de saneamento no Equador,
proporcionando um acesso duradouro às mesmas e melhorando a resiliência a pandemias

está a trabalhar para ajudar a Colômbia a alargar a cobertura geral do regime de
segurança social a mais de 345 000 migrantes venezuelanos
apoiou o Sistema da Integração Centro- Americana (SICA) nas suas negociações para a
aquisição de material médico
A União Europeia
(INTPA)

está a ajudar na reforma do setor da saúde no Peru, através de apoio orçamental e de
financiamento misto, melhorando o tratamento das pessoas vulneráveis e a vacinação
dos migrantes
concede empréstimos e subvenções à Jamaica (10 milhões de euros) e à República
Dominicana (8,5 milhões de euros) para darem resposta à pandemia e reforçarem os
seus sistemas de saúde

