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Com o final do Verão e a chegada
das estações mais frias do ano,
aumenta o receio e a preocupa-

ção sobre uma nova vaga do surto CO-
VID-19 sobre a Europa. Durante os me-
ses em que o Estado de Contingência
esteve em vigor, verificamos as graves
consequências que esta pandemia pode
trazer para o futuro da vida social dos ci-
dadãos e para a economia europeia, inci-
dindo principalmente nos pequenos negó-
cios e em negócios familiares. 

Atendendo a estas circunstâncias espe-
ciais, a Comissão Europeia (Comissão)
tem preparado várias medidas e planeado
vários cenários para dar uma resposta
pronta e eficaz face à gravidade e com-
plexidade da situação possa exigir no mo-
mento. Uma destas medidas incide sobre
a colaboração para garantir todas as con-
dições necessárias para a existência de
uma vacina que seja eficaz e segura o
mais rapidamente possível. 

Esta medida, que está inserida na Res-
posta Mundial ao Coronavírus, um plano
no qual a União Europeia é parte inte-
grante, pretende produzir vacinas efica-
zes e atribuir as mesmas através de um
processo equitativo e universal entre os
mais necessitados, principalmente entre
os países com rendimentos mais baixos. 

Posto isto, a Comissão manifestou o seu
interesse em participar no Mecanismo
COVAX (nome dado ao projeto de produ-
ção da vacina) com a atribuição de 400
milhões de euros para apoiar o trabalho
de investigação e produção da vacina. Re-
ferir que o mecanismo COVAX, é codiri-
gido pela GAVI (a Aliança para as Vaci-
nas), pela Coligação para a Inovação na
Preparação para Epidemias (CEPI) e pela
OMS. Esta verba é um esforço e a mate-
rialização de um compromisso conjunto
entre as várias instituições europeias (on-
de se destaca o papel mediador da Comis-
são e o papel ativo do Banco Europeu de
Investimento para arrecadar este montan-
te) e os governos dos respetivos Estados-
Membros (EM).

O mecanismo COVAX tem em vista a
aquisição de 2 mil milhões de doses até
ao final de 2021, negociando com uma
carteira diversificada de fornecedores de
vacinas abrangendo diferentes tecnolo-
gias científicas, prazos de entrega e pre-
ços. Sucintamente, o mecanismo COVAX
é um “ponto ótimo”, funcionando como
um mecanismo de seguro que permitirá
reduzir os riscos para os fabricantes,
preocupados com o investimento sem ga-
rantia de procura, e para os países, preo-
cupados em não conseguir garantir o
acesso a uma vacina viável. Assim, é pos-
sível juntar os esforços dos investigado-
res mais talentosos do mundo para pro-
porcionar vacinas, testes e tratamentos
com qualidade, e segurança e o mais rapi-
damente possível.

Numa conferência de imprensa da apre-
sentação desta medida aos órgãos de co-
municação social, Ursula von der Leyen,
Presidente da Comissão Europeia, enfati-
zou a importância deste mecanismo e de
uma ação concertada entre os vários par-

ceiros do projeto, afirmando que “uma
colaboração a nível mundial é a única for-
ma de superar uma pandemia mundial”.

A “Equipa Europa” (nome atribuído à
parceria entre instituições europeias e
EM) demonstra mais uma vez que todas
as vidas humanas contam e que não vai
deixar ninguém para trás! A UE está a fa-
zer todos os possíveis para encontrar as
melhores soluções e preparar as diversas
alternativas para dar uma resposta eficaz
e rápida quando a situação ficar mais
complexa. Além disso, este é um sinal de
que a União Europeia quer ter um papel
proactivo e inclusivo na resposta mundial
ao surto Coronavírus, num mundo carac-
terizado por tensões e guerras políticas
que fazem cada vez menos sentido face
ao momento delicado em que vivemos.

Tal como a Comissária da Saúde Stella
Kyriades referiu, “apenas juntos podemos
vencer este desafio”. Se todos concentrar-
mos as nossas forças e virtudes, podere-
mos vencer este vírus mais depressa do
que é estimado!
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