
A União Europeia (UE) e os países da América Latina e das Caraíbas (ALC) são parceiros fundamentais no difícil contexto 
mundial de hoje. As duas regiões têm uma das parcerias mais integradas que se registam, que inclui uma rede de acordos 
políticos, de associação, de comércio e de cooperação com 27 dos 33 países da América Latina e das Caraíbas. A associação 
da UE a este grupo de países, com quem tem tantas afinidades, é de importância geoestratégica, já que juntos representam 
quase um terço dos membros da ONU. Enquanto parte da “Equipa Europa”, a UE, juntamente com os seus Estados-Membros 
e o Banco Europeu de Investimento, disponibilizou cerca de 3 mil milhões de euros para fazer face aos desafios imediatos 
suscitados pela crise da COVID-19 nos países da ALC.

A UE é um dos principais financiadores do desenvolvimento sustentável e inclusivo dos países da 
ALC, afetando perto de 3,4 mil milhões de euros a programas bilaterais e regionais no âmbito do 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional 
(IVCDCI) – Europa Global para 2021-2027. Pela primeira vez, a região da ALC terá também acesso 
ao Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável Mais (FEDS+), que poderá mobilizar 
um investimento adicional de 12 mil milhões de euros. A UE e a ALC estão a unir forças para 
reconstruir melhor na sequência da pandemia, cooperando em domínios chave como:
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PROJETOS DO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO
Contrato de 10 milhões 
de euros com o Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais de apoio aPME locais 
para financiar projetos de 
energias renováveis.

Brasil

Linha de crédito da 
Nacional Financiera (NAFIN) 
para facilitar o acesso a 
financiamento das MPME 
mexicanas afetadas pelo 
surto de COVID-19.

México

Empréstimo de 10 milhões de 
euros para a reabilitação da 
rede de distribuição de água 
potável na ilha, e contribuir 
para atenuar os impactos das 
alterações climáticas.
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A UE apoia os esforços regionais que pretendem 
concretizar um modelo económico na ALC que seja 
mais sustentável e socialmente inclusivo.
A aplicação dos acordos comerciais e de associação UE-
ALC contribuirá para a recuperação económica. A UE 
também colabora com os países da ALC para promover 
a neutralidade climática, a proteção da biodiversidade 
e padrões de consumo e produção mais sustentáveis. Os 
cidadãos, as empresas, os investidores e os consumidores serão 
parceiros fundamentais na via da recuperação económica da ALC.

A UE e a CELAC lançaram um roteiro conjunto para intensificar a cooperação 
em matéria de investigação em domínios de importância estratégica para ambas 
as regiões, como a saúde, a transformação digital e o ambiente. O novo programa 
Horizonte Europa está aberto a organizações da ALC e financia projetos que reúnam ideias 
para investigação de excelência. Desde 2014, os investigadores da ALC participaram em 482 
projetos, que receberam uma comparticipação de 1,6 mil milhões de euros (60 milhões de 
euros foram atribuídos diretamente a cientistas da ALC).
Exemplos: implantação de uma cobertura 3G a preços acessíveis em aldeias isoladas na 
Amazónia; ou contributo para a conservação da diversidade das culturas alimentares andinas. 
Até à data, as Ações Marie Skłodowska-Curie atraíram 2897 investigadores da ALC.

Há já uma década que a UE e a ALC colaboram na luta contra a droga através do Programa 
de Cooperação entre a América Latina, as Caraíbas e a União Europeia em Políticas sobre 
Drogas (COPOLAD) e do Mecanismo de Coordenação e Cooperação UE-CELAC em matéria de 
Droga. A UE contribui para a segurança e a justiça na ALC através de vários programas: EL 
PAcCTO (Programa Europa-América Latina de Assistência contra o Crime Transnacional 
Organizado) apoia a luta contra o crime transnacional organizado; o Programa Global de 
Fluxos Ilícitos dá resposta ao tráfico transregional, enquanto a EUROFRONT apoia a gestão 
integrada das fronteiras (GIF).

Mais de um terço dos estudantes da ALC que pretendem 
estudar no estrangeiro vêm para a UE. Todos os anos, através 
do programa Erasmus+, os fundos da UE facilitam mais de 2500 
intercâmbios de estudantes e pessoal académico entre a UE e 
os países da ALC. Aproximadamente seis milhões de cidadãos 
da UE e dos países da ALC vivem e trabalham do outro lado do 
Atlântico, estando bem integrados nos países de acolhimento 
e contribuindo para as respetivas economias. Os cidadãos da 
maioria dos países da ALC podem entrar na UE sem visto.

Desde o verão de 2021, que a UE e a ALC estão diretamente ligadas 
por um cabo submarino de elevado débito de 6000 km, o EllaLink, 
cofinanciado pela UE no âmbito da rede BELLA, e que, juntamente 
com as suas ligações terrestres, ligará cerca de 12 000 institutos de 
investigação e ensino e 65 milhões de pessoas em diversos países da 
América do Sul. O lançamento de uma Aliança Digital UE-ALC, que visa uma 

transformação digital centrada no ser humano, está previsto para 
2022. O objetivo desta aliança é aprofundar o alinhamento 

das políticas, consolidar a conectividade digital e 
facilitar as parcerias empresariais tendo em 

vista encontrar soluções digitais 
inovadora.
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A UE e os países da ALC estão a trabalhar em conjunto em prol de sociedades mais 
ecológicas e mais sustentáveis. Em parceria com 18 países parceiros da ALC, os Estados- 
Membros da UE e as agências das Nações Unidas, o programa emblemático da UE EUROCLIMA+ 
há dez anos que apoia ações ecológicas, climáticas e ambientais. A UE e vários países da ALC 
são membros fundadores da Aliança Mundial para a Economia Circular e a Eficiência de 
Recursos (GACERE).

Criada por iniciativa dos Chefes de Estado e de Governo, 
a Fundação UE-ALC celebrou o seu 10.º aniversário em 
novembro de 2021. Sediada em Hamburgo (Alemanha), 
reúne mais de 60 países das duas regiões. Contando 
desde 2019 com o estatuto de organização internacional, 
a Fundação UE-ALC contribui para o reforço da parceria 
birregional ao trabalhar com os governos, as empresas, 
o meio académico e outros intervenientes da sociedade 
civil de ambas as regiões.

FUNDAÇÃO 
UE-ALCEU-LAC Foundation

Fundación EU-LAC
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8806-2021-ADD-1/pt/pdf
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/affordable-3g-isolated-villages-amazon-rainforest-example
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/cooking-plan-conserve-andean-crop-diversity

