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PORTUGAL EM OPERAÇÃO DE APOIO HUMANITÁRIO A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

NO COMBATE AO COVID-19 

Uma operação de apoio humanitário, organizada pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros em articulação com a União Europeia, vai estabelecer uma ponte 

aérea entre Portugal e São Tomé e Príncipe, na próxima sexta-feira, dia 15, 

para fazer chegar àquele país de língua oficial portuguesa cerca de 20 

toneladas de material médico-hospitalar e uma equipa de profissionais 

especializada em situações de crise e em doenças respiratórias, para apoiar 

no combate ao COVID-19. 

Esta intervenção vai assegurar o transporte de um laboratório da OMS- 

Organização Mundial de Saúde, de forma a dotar São Tomé e Príncipe dos 

meios que permitirão realizar localmente testes de deteção do vírus 

responsável pela atual pandemia.  

Os equipamentos a fornecer a São Tomé e Príncipe incluem material de 

proteção individual, nomeadamente máscaras, luvas, óculos, viseiras, 

mangas, sapatos e fatos, bem como medicamentos, gel, álcool e todo o 

material necessário para colheita e análise dos testes ao COVID-19. 

Seguirá também uma equipa portuguesa do INEM-Instituto Nacional de 

Emergência Médica, composta por uma médica intensivista, dois enfermeiros 

e um especialista em logística.  

Portugal é o segundo Estado-membro da União Europeia a montar uma 

operação deste tipo, no quadro do mecanismo EU Humanitarian Air Bridge 

recentemente criado pela União Europeia para responder a situações de 

emergência humanitária. 

O apoio de Portugal a São Tomé e Príncipe visa contribuir para a redução da 

situação de vulnerabilidade em que o país se encontra, em resultado da atual 

crise pandémica, reforçando a sua capacidade de resposta aos impactos do 

vírus COVID-19.  

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:  

Durante o embarque dos materiais de apoio médico-hospitalar, no dia 14 

(quinta-feira), a partir das 14h30, os jornalistas interessados poderão ter 

acesso ao avião de transporte da Euroatlantic, no Aeroporto de Lisboa, onde 

se deslocarão também a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
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Cooperação, Teresa Ribeiro, e o Embaixador de São Tomé e Príncipe em 

Lisboa, António Quintas do Espírito Santo.  

Para garantir as corretas condições de circulação,  os jornalistas interessados 

devem comunicar o seu interesse (identificando nome, órgão de comunicação 

social e nº carteira profissional) para o endereço anapaula.rosa@mne.gov.pt, 

até às 9h30 do dia 14.Contato (para eventuais esclarecimentos/informações): 

Ana Paula Rosa 961526075 (tlm+whatsapp) 

  

DATA: 14 de maio de 2020 (véspera do voo para STP) 

HORA: 14H30 

LOCAL: Aeroporto de Lisboa (local a precisar) 

  

Lisboa, 13 de maio de 2020 
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