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Comunicado de Imprensa 

UNIÃO EUROPEIA, PORTUGAL E INSTITUTO MARQUÊS DE VALLE FLÔR  

REFORÇAM APOIO A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE NO COMBATE À COVID-19 

Abordagem «Equipa Europa» 

O Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Gaspar da Silva, e a Embaixadora 

da União Europeia, Rosário Bento Pais, representada neste ato pelo Adido para a 

Cooperação em São Tomé e Príncipe, Albert Losseau, vão proceder à entrega de um 

primeiro lote com equipamentos de proteção individual, materiais de laboratório e 

consumíveis médicos, ao Ministro da Saúde, Edgar Neves, no próximo dia 27 de julho, 

às ….:….h, nas instalações do Ministério da Saúde. 

Os materiais foram adquiridos no quadro do projeto de Apoio à Resposta à Pandemia 

de COVID-19 em São Tomé e Príncipe, cofinanciado pela União Europeia e pelo Governo 

Português, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no montante 

global de 480.000€ (equivalente a 11.760.000 STN), sendo 360.000 € financiados pela 

União Europeia e 120.000€ pelo Camões, I.P., constituindo esta entrega a primeira 

atividade no âmbito do projeto, com uma duração de 18 meses (1 de julho de 2020 a 31 

de dezembro de 2021) e que será implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr. 

O principal objetivo do projeto em apreço é reforçar as capacidades de São Tomé e 

Príncipe na sua resposta às epidemias e, de forma específica, prestar apoio de 

emergência e reforçar a capacidade intrínseca do sistema nacional de saúde 

santomense na prevenção e controlo da epidemia de COVID-19 no país. 

Este financiamento é mais um sinal do empenho da União Europeia e de Portugal no 

apoio à estratégia de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, neste caso concreto a 

nível do setor da Saúde, constituindo a segunda iniciativa no espírito da “Equipa Europa” 

em São Tomé e Príncipe. 

São Tomé, 24 de julho de 2020 


