FA CTOS E INFORMAÇÕES
Devido à pandemia de coronavírus, muitos países em
todo o mundo restringiram o tráfego ou fecharam as
suas fronteiras
A Ponte Aérea Humanitária da UE facilitou 67 voos para
20 países na África, Ásia e Américas
Mais de 1.100 toneladas de equipamentos médicos e
humanitários vitais e 1.700 equipes médicas e
humanitárias transportadas
A Comissão Europeia está a financiar voos da Ponte
Aérea no total de 10 milhões de euros.
Material humanitário prestes a ser carregado a bordo de um avião da Ponte Aérea Humanitária
da União Europeia com destino a Bangui, República Centro-Africana © UE, 2020
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Ponte Aérea Humanitária da União Europeia 2020
O que é?
A Ponte Aérea Humanitária da União Europeia é um conjunto integrado de serviços que permite levar ajuda humanitária aos países
afetados pela pandemia de coronavírus. Esta ponte aérea envia equipamentos médicos bem como carga e pessoal humanitário,
proporcionando ajuda humanitária às populações mais vulneráveis num contexto em que a pandemia impõe restrições de transporte e de
logística.
Os voos da ponte aérea são totalmente financiados pela União Europeia. São operados em coordenação com os Estados-Membros e
organizações humanitárias que enviam material e em cooperação com o país de destino. A Ponte Aérea Humanitária é uma iniciativa
temporária que complementa os serviços de logística do Plano Global de Resposta Humanitária das Nações Unidas..

Por que é importante?
A pandemia de coronavírus trouxe enormes desafios logísticos para a comunidade humanitária. A prestação de assistência vital é
interrompida devido à ausência de voos comerciais, enquanto as necessidades permanecem elevadas em muitas áreas críticas.
A Ponte Aérea Humanitária da UE leva ajuda a alguns dos países mais frágeis e faz parte das ações globais de resposta ao coronavírus da
UE. Este serviço está, portanto, a ajudar a assegurar a continuidade da ajuda humanitária nestes tempos difíceis.
Através dos seus voos de regresso, a iniciativa também ajuda no transporte de equipas humanitárias em rotatividade e auxilia nos voos de
repatriamento de passageiros organizados pelos Estados-Membros da UE.
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De que forma estamos a ajudar?
A Ponte Aérea Humanitária da União Europeia tem uma cobertura mundial e concentra-se nas zonas onde o acesso às emergências
humanitárias é mais difícil.
A Comissão coordenou e financiou o fornecimento de mais de 1155 toneladas de equipamento médico destinado a zonas sensíveis em
África, na Ásia e na América. Os países que já beneficiaram desta ajuda incluem o Afeganistão, o Burquina Faso, a República CentroAfricana, a República Democrática do Congo, o Irão, o Sudão, o Sudão do Sul, o Haiti, a Somália, a Guiné-Bissau, o Iraque e o Iémen.
Desde o seu lançamento, em 8 de maio de 2020, os 67 voos da ponte aérea transportaram igualmente 1700 membros de pessoal
médico e humanitário.
A decisão de implementar voos da Ponte Aérea Humanitária da UE é motivada pelas necessidades no terreno, em consulta com os
Estados-Membros e parceiros de ajuda humanitária para identificar as lacunas mais críticas, e em cooperação com os países de destino.
A ponte aérea está ao serviço dos intervenientes humanitários. A sua implementação reúne vários intervenientes: a Comissão Europeia,
os Estados-Membros da UE, as autoridades nacionais dos países de destino, a sociedade civil, as ONG humanitárias e as agências das
Nações Unidas. Os Estados-Membros, juntamente com as partes interessadas do sector humanitário e o apoio da Comissão Europeia,
garantem a seleção e o controlo de qualidade da carga.
As restrições de transporte relacionadas com o coronavírus criaram muitos desafios logísticos para os projetos de ajuda humanitária nos
últimos meses. A ponte aérea está a permitir que a ajuda chegue às pessoas vulneráveis no contexto atual, onde estas restrições estão a
criar necessidades críticas no transporte de trabalhadores e material de ajuda humanitária.
As equipas humanitárias e os produtos transportados a bordo da Ponte Aérea Humanitária da UE ajudam no apoio à resposta
humanitária no país de destino. Também apoiam o sistema de saúde e a resposta ao coronavírus, em cooperação com os ministérios da
saúde dos países envolvidos, as organizações internacionais e as ONG humanitárias. Os profissionais de saúde, os pacientes e os centros
de saúde recebem equipamentos de proteção. Esta assistência também chega aos mais vulneráveis, incluindo as pessoas deslocadas
internamente.
A Comissão Europeia financia 100% dos custos de transporte. Os utilizadores das operações da Ponte Aérea Humanitária da UE
fornecem a carga e os produtos que são transportados a bordo.
A Ponte Aérea Humanitária complementa outros serviços aéreos humanitários que a UE possui ou que apoia para ajudar a comunidade
humanitária no seu trabalho. Além das capacidades de transporte, a UE prestou ainda apoio diplomático para facilitar o acesso à ajuda
humanitária.
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