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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Há exatamente um ano, 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, OMS,

declarou que a crise da Covid-19 era uma pandemia.

Recentemente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, publicou uma mensagem

destacando “um tsunami de sofrimento”, em que muitas vidas foram perdidas e economias

afetadas.

O SG da ONU, António Guterres afirmou mesmo,que as Nações Unidas continuarão a mobilizar

a comunidade internacional para tornar as vacinas acessíveis e disponíveis para todos.

A Comissão Europeia confirmou a sua participação no Mecanismo COVAX para um acesso

equitativo a vacinas contra a COVID-19 a preços acessíveis, em países de baixo e médio

rendimento, mobilizou desde já 853 milhões de euros, o que faz da União um dos principais

doadores.

A Comissão está a trabalhar em estreita colaboração com a indústria para aumentar a

capacidade de fabricação de vacinas na UE.

Ao mesmo tempo, a Comissão iniciou o trabalho para antecipar e combater novas variantes do

vírus e desenvolver e produzir rapidamente em uma vacina de grande escala eficaz contra

essas variantes.

É por isso que a Comissão Europeia lançou a Incubadora HERA que reunirá ciência, indústria e

autoridades públicas, para acelerar o trabalho e aproveitar todos os recursos disponíveis para

permitir que a Europa responda a essa ameaça.

A UE está empenhada em garantir que as vacinas seguras cheguem a todos os cantos do

mundo. A Comissão e os países da UE prometeram mais de 2,2 mil milhões de euros à COVAX,

iniciativa global destinada a garantir o acesso equitativo às vacinas COVID-19, e estão apoiando

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_641


campanhas de vacinação em países parceiros.

Nas últimas semanas, a COVAX, iniciativa conjunta da OMS e da Aliança para o Acesso às

Vacinas (GAVI) visando a distribuição igualitária de vacinas em todo o mundo, já começou em

países de médio e baixo rendimento.

No entanto muitas Nações não receberam uma única dose, enquanto os países mais ricos estão

a caminho de vacinar toda a sua população.

Segundo a ONU, têm sido destacados muitos exemplos de nacionalismo de vacinas e

acumulação de doses em países mais ricos, bem como acordos paralelos contínuos com

fabricantes que prejudicam o acesso de todos.

A campanha global de vacinação representa um enorme teste ético dos nossos tempos,

devendo as vacinas ser encaradas como um bem público universal.

Saudamos o facto do Governo Português já ter afirmado que África será prioritária na

disponibilização de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 e que Portugal procurará

"redirecionar" para Timor-Leste e países africanos de expressão portuguesa (PALOP) 5% das

vacinas adquiridas.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, vêm

as/os signatárias/os, através de V. Exa, perguntar ao Senhor Ministro dos Negócios

Estrangeiros:

1) Que desenvolvimentos poderemos esperar no decurso da Presidência Portuguesa visando a

concretização de uma campanha global de vacinação, tal como pugnam as Nações Unidas?

2) Qual o calendário previsto para os Países de Língua Oficial Portuguesa poderem beneficiar

de doses de vacinas e em que proporções?

3) Qual será a contribuição da União Europeia neste domínio e qual será a parte assegurada por

Portugal?

Palácio de São Bento, 18 de março de 2021

Deputado(a)s

SUSANA AMADOR(PS)

LARA MARTINHO(PS)
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MARIA ANTÓNIA DE ALMEIDA SANTOS(PS)
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SUSANA CORREIA(PS)

FRANCISCO ROCHA(PS)

ALEXANDRE QUINTANILHA(PS)
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TELMA GUERREIRO(PS)

ANABELA RODRIGUES(PS)

LUÍS SOARES(PS)

ELZA PAIS(PS)

EDITE ESTRELA(PS)
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RITA BORGES MADEIRA(PS)

ALEXANDRA TAVARES DE MOURA(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

FERNANDO ANASTÁCIO(PS)

ROMUALDA FERNANDES(PS)

JOANA LIMA(PS)

SANTINHO PACHECO(PS)

TIAGO BARBOSA RIBEIRO(PS)

HUGO COSTA(PS)

NUNO FAZENDA(PS)

EURÍDICE PEREIRA(PS)

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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