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A pandemia de coronavírus é uma crise global que exige uma solução global. A TEAM EUROPE (Equipa
Europa) mobilizou EUR 36 Mil Milhões para travar a propagação do vírus e mitigar os efeitos colaterais na
estabilidade económica e social em países parceiros.
Cabo Verde beneficia de mais de EUR 50 Milhões em 2020 para:
Atender às
necessidades
imediatas de
proteção,
cuidado
médico e resposta
à crise

Reforçar os
sistemas de
saúde e de
saneamento

Responder às
consequências
sociais e
económicas

Como está a União Europeia a trabalhar com os seus parceiros para dar uma
resposta imediata à pandemia do coronavírus em Cabo Verde?
A UE redobra esforços no G7 e no G20 em coordenação com as Nações Unidas, o Banco
Mundial, o FMI e outras instituições multilaterais, para promover uma resposta multilateral
forte e coordenada a esta pandemia global.
A UE e os Estados Membros estão a contribuir para a resposta ao COVID-19 em Cabo Verde
através do financiamento e apoio a iniciativas mundiais no domínio da saúde e apoio
bilateral. A UE contribuiu com mais de EUR 114 Milhões para a Organização Mundial de
Saúde para a resposta global à pandemia. Cabo Verde está abrangido.

A União Europeia lidera a angariação de fundos, junto com os seus parceiros globais, para
uma cobertura universal de diagnósticos, tratamentos e vacinação para um acesso
equitativo aos meios de combate ao COVID-19. Mais de EUR 9.5 Mil Milhões estão já
angariados.

A Team Europe é o maior parceiro do Fundo Global da Saúde. Para o período de 2020-22,
Cabo Verde beneficiará de EUR 4 Milhões para a compra de equipamento médico e
recursos de saúde, assim como para financiar a assistência para tratamentos médicos e
vigilância epidemiológica. Na década passada Cabo Verde beneficiou já de EUR 15 Milhões
deste mesmo Fundo para o reforço do sistema de saúde.
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Resposta de emergência da União Europeia ao COVID-19 em Cabo Verde
A resposta da União Europeia é uma resposta conjunta do Team Europe, combinando
recursos da União Europeia, incluindo os Estados Membros e das instituições financeiras.
Em Cabo Verde, a Uniao Europeia, Luxemburgo e Portugal contribuem diretamente ao
orçamento do Estado para apoiar os esforços nacionais de estabilização macroeconómica.
Esta contribuição direta aos cofres do Estado, no valor de mais de EUR 15 Milhões para
2020, é feita através de subvenções e não de empréstimos, ou seja, não impacta a dívida
pública do país.
A Organização Mundial de Saúde conta com EUR 417.000 da União Europeia para a sua
atuação em Cabo Verde. O país beneficiará de uma contribuição da União Europeia de EUR
4 Milhões para a resposta regional na África Ocidental, liderada pela WAHO (West-African
Health Organisation).

Como resposta imediata a União Europeia desembolsou uma primeira tranche do Apoio
Orçamental, no valor de EUR 5 Milhões para financiar as medidas nacionais de apoio aos
mais vulneráveis. Um segundo desembolso da UE de mais de EUR 12 Milhões para medidas
de estabilização da economia está a ser trabalhado. Portugal já desembolsou EUR 500.000
e o Luxemburgo irá desembolsar EUR 2 Milhões.
A União Europeia em Cabo Verde, em cooperação com as ONG’s parceiras no terreno,
redirecionou nove projetos existentes de modo a garantir apoio à saúde pública e
necessidades básicas junto das populações, especialmente as mais isoladas. O
financiamento de EUR 2,5 Milhões incluiu como resposta de emergência campanhas de
rádio sobre cuidados a ter, melhoria do saneamento e acesso a água potável, distribuição
de medicação e produtos básicos junto das comunidades em quase todas as ilhas,
respeitando as medidas impostas na prevenção da pandemia.
A União Europeia reconhece o papel da cultura na coesão social. Neste sentido, através do
seu programa de comunicação, financia a segunda edição da iniciativa do Ministério da
Cultura e da Indústrias Criativas “enpalco100artistas”, uma iniciativa que visa promover e
dignificar o trabalho dos artistas mais afetados em Cabo Verde. A contribuição da União
Europeia em Cabo Verde é de EUR 10.000.
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Outras respostas da União Europeia a decorrer em Cabo Verde

Em cooperação com a Câmara Municipal de Madrid e os parceiros no terreno as autoridades
locais de Santiago beneficiam de um grande projeto de melhoria da rede de água e saneamento
em bairros periféricos da Praia. Esta contribuição da Team Europe, no valor de EUR 3.5 Milhões
terá como objetivo melhorar as condições de vida da população após confinamento e apoiar o
relançamento da economia.

A União Europeia apoia as micro, pequenas e médias empresas. Mais de EUR 4 Milhões estão
à disposição das instituições nacionais de relevo (INPS e CNPS) para resgatar o tecido económico
e empreendedor do país, com a supervisão das Instituições Nacionais e do parceiro PNUD que
implementa o projeto de competitividade financiado em EUR 5 Milhões pela UE.

Parte do apoio sectorial da União Europeia ao sector das pescas em Cabo Verde poderá ser
realocado com o objetivo de mitigar os efeitos da crise do Covid-19 junto das comunidades
piscatórias. Esta realocação visará apoiar medidas de higienização, meios de subsistência e
outras medidas urgentes. O apoio sectorial anual acordado no Protocolo de Pescas anual entre
a UE e Cabo Verde é de EUR 350,000.

Serão doados EUR 17 Milhões pela União Europeia para melhorar as infraestruturas dos
portos do Maio e do Sal e promover a coesão social e a biodiversidade nestas Ilhas. Com este
apoio a ser implementado pelo BAD e outros parceiros pretende-se também estimular a
retoma da economia nacional e o crescimento económico.
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