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Resposta UE à crise COVID-19

A Comissão Europeia está a coordenar a resposta europeia comum ao surto de coronavírus. Está a atuar de forma decidida para reforçar o setor da saúde pública e
reduzir o impacto socioeconómico desta pandemia na União Europeia. Está a mobilizar todos os meios ao dispor para ajudar os países da UE a articularem as suas
respostas nacionais. E está a comunicar informações objetivas sobre a propagação
do vírus e as medidas eficazes para o conter.

+Info em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_pt
“Temos de cuidar uns dos outros, temos de apoiar-nos mutuamente na
superação desta crise. Porque, se há algo mais contagioso do que este
vírus, esse algo é o amor e a compaixão. Face à adversidade, os
cidadãos europeus estão a demonstrar o quão fortes podem ser.”
Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na sessão plenária do Parlamento
Europeu (26 de março de 2020)

Resposta UE à crise COVID-19

A COVID-19 é uma doença altamente contagiosa. Cada um de nós é responsável
por reduzir a sua propagação, tomando algumas precauções muito simples.
Devemos protegermo-nos a nós próprios e aqueles à nossa volta.
Todos os Estados-Membros da UE são afetados pelo surto de coronavírus. A
principal prioridade da Comissão é zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos,
utilizando todos os instrumentos ao seu dispor. É por este motivo que a Comissão
está a tomar todas as medidas necessárias para assegurar a coordenação com os
Estados Membros da UE e facilitar o fornecimento de equipamento médico e de
proteção em toda a Europa, nomeadamente:
Estratégia da UE em matéria de vacinas
Tratamentos
Apoio de emergência
Apoio à formação dos profissionais de saúde
Assegurar a disponibilidade de equipamento
Uma equipa europeia de especialistas no combate ao coronavírus
Avaliação dos riscos
Coordenação da resposta à crise
+Info em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse_pt

Resposta UE à crise COVID-19

Corredores Verdes: Garantir o fluxo livre de bens e serviços
Para manter o transporte de mercadorias em movimento livre e eficiente em toda a
UE, em 23 de março de 2020, a Comissão Europeia emitiu conselhos práticos sobre
a implementação de 'corredores verdes' - passagens de fronteira abertas a todos os
veículos de carga que transportassem mercadorias. A Comissão apelou também aos
Estados Membros para que apoiassem as operações de carga aérea durante a crise
do coronavírus e apresentou orientações para manter em movimento os fluxos de
transporte essenciais, incluindo os de material médico e de proteção pessoal, e
emitiu conselhos práticos sobre como manter o transporte de mercadorias em
movimento na UE durante a pandemia e, ao mesmo tempo, os Estados-Membros
designaram os pontos relevantes de passagem nas fronteiras internas da rede
transeuropeia de transportes (RTE-T) como passagens de fronteira da «via verde».

Transportes
A Comissão Europeia e os países da UE tomaram medidas para mitigar o impacto da
pandemia do coronavírus no sector dos transportes e garantir o fluxo rápido e
contínuo de mercadorias em toda a UE. Isso incluiu, mas não se limitou a bens
essenciais como alimentos e suprimentos médicos.
+Info em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/transportation-during-pandemic_pt

Resposta UE à crise COVID-19

A primeira prioridade da UE é a saúde dos cidadãos, mas o surto de coronavírus
representa também um enorme choque para a economia, tanto a nível europeu
como mundial. A fim de atenuar os efeitos negativos para os meios de subsistência
das pessoas e para a economia, a Comissão Europeia adotou uma resposta
económica abrangente a este surto, aplicou integralmente a flexibilidade prevista
no quadro das regras orçamentais da UE, procedeu a uma revisão das regras em
matéria de auxílios estatais e lançou uma Iniciativa de Investimento de Resposta à
Crise do Coronavírus, com vista a libertar liquidez para as PME e para o setor dos
cuidados de saúde.
A Comissão propôs, além disso, medidas de grande alcance para mobilizar cada
euro do orçamento da UE para a proteção da vida e dos meios de subsistência das
pessoas, como por exemplo:
Apoiar a recuperação do turismo na UE
Proteger as empresas e apoiar o emprego
SURE: um novo instrumento para atenuar os riscos de desemprego
Apoio ao emprego dos jovens: uma ponte para o emprego da próxima geração
Proteger as pequenas e médias empresas
Instrumento de apoio de emergência
+Info em https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-businesseu/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_pt

Resposta UE à crise COVID-19

A Comissão Europeia tem estado na vanguarda do apoio à investigação, inovação e
da coordenação dos esforços de investigação europeus e mundiais para fazer face à
COVID-19, incluindo a preparação adequada para pandemias. Para além de uma
série de ações de investigação anteriores, e em curso, relacionadas com
coronavírus e surtos, a Comissão lançou várias ações especiais em 2020. Estas
ações abordam a epidemiologia, a preparação e resposta a surtos, o
desenvolvimento de diagnósticos, tratamentos e vacinas, bem como as
infraestruturas e recursos que permitem esta investigação.
A Comissão e os Estados Membros também chegaram a acordo sobre o primeiro
plano de ação ERAvsCorona, que estabelece 10 ações coordenadas de curto prazo
prioritárias para combater o coronavírus.
O plano de ação já está a dar resultados.
+Info em https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/healthresearch-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_pt

Coronavírus: O que tem de saber

Coronavírus: O que tem de saber

Resposta UE à crise COVID-19

A desinformação sobre o coronavírus abunda. Para se manter informado, é
importante obter informações atualizadas provenientes unicamente de fontes
fidedignas. Siga as recomendações das autoridades de saúde pública e as que
figuram nos sítios Web das organizações europeias e internacionais
competentes, como o ECDC (Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das
Doenças) e a WHO (Organização Mundial de Saúde). Ajude a combater a
desinformação não partilhando informações que não tenham sido devidamente
verificadas e que sejam provenientes de fontes duvidosas.
O combate à desinformação é um esforço conjunto no qual participam todas as
instituições europeias. A UE colabora estreitamente com plataformas em linha,
incentivando-as a promover informações de fontes fidedignas, a despromover
conteúdos reconhecidamente falsos ou enganosos e a retirar conteúdos ilegais ou
que possam causar danos físicos. As medidas tomadas para combater a desinformação, a informação enganosa e as interferências externas foram reforçadas, tendo
sido objeto de uma comunicação conjunta da Comissão e do Alto Representante.
O combate à desinformação e à informação enganosa sobre o coronavírus permite
salvar vidas. A Comissão Europeia utiliza todas as ferramentas disponíveis e financia
investigação para ajudar a combater a desinformação.
+Info em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirusresponse/fighting-disinformation_pt

Resposta da política de coesão da UE à crise COVID-19
Desde o início da crise, e graças à
flexibilidade introduzida na política
de coesão, a UE mobilizou mais de
13 mil milhões de Euros em investimentos para fazer face aos efeitos
da pandemia de coronavírus,
através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER),
do Fundo Social Europeu (FSE) e
do Fundo de Coesão (FC). Os fundos
da UE ajudaram as comunidades
nacionais, regionais e locais a lutar
contra o impacto socioeconómico
negativo da pandemia COVID-19.
A UE reafetou 3,8 mil milhões de Euros para a aquisição de equipamento vital e de
proteção individual para salvar vidas, mobilizou 8,4 mil milhões de Euros através de
subvenções, empréstimos e um conjunto de instrumentos financeiros personalizados para apoiar a economia e ajudar as pequenas e médias empresas (PME) a adaptar-se à crise e, por último, canalizou cerca de 1,4 mil milhões de Euros através do
FSE para ajudar as pessoas e salvar empregos, totalizando mais de
13 mil milhões de Euros de investimento em toda a União Europeia.
+Info em https://ec.europa.eu/portugal/news/eu-cohesion-policy-response-coronavirus-crisis_pt

Resposta UE à crise COVID-19 e o futuro
Plano de Recuperação da Europa
Orçamento plurianual reforçado da UE 2021-2027 e Next Generation EU
A Comissão Europeia definiu um plano audaz e abrangente para a recuperação
europeia, baseado na solidariedade e na equidade e profundamente enraizado nos
princípios e valores comuns da União. O plano estabelece uma estratégia para
relançar a economia europeia, impulsionar as transições ecológica e digital e tornar
a economia mais justa, resiliente e sustentável para as gerações futuras.
O orçamento plurianual da UE 2021-2027 reforçado e o Next Generation EU
constituem o Plano de Recuperação da Europa.
+Info: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8137-2020-INIT/pt/pdf

Next Generation EU:

Resposta UE à crise COVID-19 e o futuro

+Info: https://www.consilium.europa.eu/pt/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/

Resposta UE à crise COVID-19 e o futuro

SURE: Instrumento europeu de apoio temporário para mitigar os riscos de
desemprego em caso de emergência
A Comissão Europeia anunciou a emissão das
obrigações SURE da UE, num montante máximo
de 100 mil milhões de euros, como obrigações
sociais. O SURE está disponível para os Estados
Membros que precisam mobilizar meios financeiros significativos para combater as consequências económicas e sociais negativas do surto
de coronavírus no seu território, constituindo
uma segunda linha de defesa para ajudar os
Estados Membros a protegerem os empregos.
+Info: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_pt
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