
A UE é o maior doador no domínio da cooperação para o desenvolvimento com os países da ALC. 
Entre 2014 e 2020, a UE irá conceder subvenções num montante aproximado de 3,6 mil milhões 
de EUR a favor de programas bilaterais e regionais centrados em domínios de importância crítica 
como:

VALOR TOTAL DAS TROCAS 
COMERCIAIS NO DOMÍNIO DOS 

SERVIÇOS ENTRE A UE-ALC  102 
MIL MILHÕES DE EUR

A UE É O MAIOR INVESTIDOR NA REGIÃO DA AMÉRICA LATINA E 
DAS CARAÍBAS

3,6 mil 
milhões de 

EUR

SEGURANÇA E 
ESTADO DE DIREITO

CRESCIMENTO ECONÓMICO INCLUSIVO 
A FAVOR DA CRIAÇÃO DE EMPREGO

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, MODERNIZAÇÃO 
DO SETOR PÚBLICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL

AGRICULTURA, SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL

em 2008 em 2018

TVALOR TOTAL DAS TROCAS 
COMERCIAIS DE MERCADORIAS 
ENTRE A UE-ALC

PARCEIROS COMERCIAIS

UE-ALC: 5º

ALC-UE: 

+ 266%

IDE DA UE NOS PAÍSES DA ALC 

 210%

+ 22% 

Seguros

Finanças
Viagens

PRINCIPAIS SERVIÇOS ABRANGIDOS

Direitos de 
propriedade 
intelectual

Construção de instalações 
de abastecimento de água 
potável e de tratamento de 
águas residuais que irão 
reverter em benefício de 
200 000 pessoas

Criação de um novo serviço 
direto de autocarros em 
Manágua, tendo em vista a 
prestação de serviços de 
transporte a 80 000 
passageiros por dia

Construção de 15 
institutos técnicos e 
tecnológicos para 
reforçar o sistema de 
formação profissional 

Bolívia Nicarágua Equador

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

COMÉRCIO E INVESTIMENTO

RELAÇÕES UE-ALC

Abril de 2019

#commonfuture

A União Europeia (UE) e os países da América Latina e das Caraíbas (ALC) têm estabelecido relações extremamente 
integradas do ponto de vista económico e político, com a celebração de 27 acordos de associação, bem como no domínio 
comercial, político e da cooperação. Pretendemos reforçar em conjunto a nossa parceria política em prol de uma ordem 
multilateral eficaz, assente em normas, por forma a criar um consenso global em torno de temas importantes como os 
direitos humanos, o clima e o desenvolvimento.  
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PROJETOS DO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO

225 mil 
milhões de EUR 

185 mil 
milhões de EUR 

253,1 mil milhões de EUR 

784,6 mil milhões de EUR

Em 2007

Em 2017

Em 2007

Em 2017

253,1 mil milhões de EUR 

273 mil milhões de EUR 

 PELAS TROCAS 
COMERCIAIS  

Transportes



Os programas-quadro da UE contribuíram para mobilizar cerca de  
190 milhões de EUR em prol da cooperação científica com a região.

Exemplo:
Investigação transnacional sobre o cancro com investigadores 

oriundos de nove países da América Latina, para melhorar a deteção 
precoce e desenvolver terapias específicas.

Mobilidade dos investigadores ao abrigo do programa Horizonte 2020:
  1500 investigadores dos países ALC participaram em Ações Marie 

Sklodowska-Curie.

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 um visto.

EDUCAÇÃO
Entre os estudantes dos países da 
ALC que decidem estudar no 
estrangeiro, mais de um terço opta 
por vir para a UE.

Através do programa Erasmus+, a 
UE financia anualmente mais de 
1400 intercâmbios de estudantes e 
pessoal entre a UE e os países da 
ALC.

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

CONTACTOS ENTRE OS POVOS

As entidades reguladoras europeias e dos países ALC colaboram entre si 
para lançar os alicerces da economia digital e melhorar a implantação da 
banda larga. O diálogo no domínio regulamentar é travado com diversos 

países na região, nomeadamente com o Brasil, a Argentina e o México.

Um novo cabo submarino de alta velocidade irá ligar a Europa e a 
América Latina em 2021, melhorando a conectividade em toda a região. 

ECONOMIA E SOCIEDADE DIGITAIS

EU-LAC Foundation
Fundación EU-LAC

PARCERIA 
UE-ALC

FUNDAÇÃO UE-ALC
Criada em 2011, a Fundação UE-ALC, com sede em Hamburgo 
(Alemanha) reúne 62 países da União Europeia, América Latina e 
Caraíbas. Contribui para fortalecer a parceria entre ambas as 
regiões, mediante a cooperação com a sociedade civil e outros 
intervenientes sociais.




