
SERINGAS PARA CUBA

Caros amigos,
A pandemia do COVID 19 só pode ser controlada com a cooperação internacional que assegure a disponibili-
dade de vacinas para todos os países e povos do mundo. As vacinas são a mais importante contribuição para 
a defesa da saúde pública a nível mundial e não podem ser um bem escasso ao serviço do lucro e da especu-
lação.
Cuba é o único país da América Latina que até agora desenvolveu vacinas para o COVID 19. Tem quatro 

vacinas em produção, duas estão em fase 2 e duas 
em fase 3, estas prontas para aplicação à sua popu-
lação e, através de acordos de abastecimento, a 
outros países da região.
Contudo, Cuba sofre um criminoso bloqueio econó-
mico imposto pelos EUA há mais de 60 anos, 
bloqueio condenado quase unanimemente pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas, mas que o 
novo presidente norte-americano se propõe manter, 
na senda das orientações políticas de Donald Trump.
Como resultado do bloqueio, o povo de CUBA conti-
nua a sofrer de inúmeras carências nomeadamente 
no acesso a matérias primas, fármacos, equipamen-
tos e dispositivos médicos, como é o caso das serin-
gas.
Por este motivo está em curso uma Campanha 
de Solidariedade em vários países da Europa 
para oferecer a Cuba 10 milhões de seringas 
para vacinação.

20.05.2021
A Direção da UPP - Universidade Popular do Porto

Repudiando o bloqueio imposto pelos EUA e em solidariedade com o povo de Cuba, a Direção da 
Universidade Popular do Porto apoia a campanha internacional de recolha de fundos, cujo lema é 
“O bloqueio mata, a solidariedade salva vidas”, campanha destinada à compra de seringas para 
ajudar Cuba a vacinar a sua população até ao fim do ano. Por cada euro recolhido podem ser adqui-
ridas 12 seringas. 
O valor dos donativos recolhidos será anunciado no final da campanha que deverá ocorrer até fim 
de maio. Esse valor será transferido para uma conta solidária centralizada em Espanha para aquisi-
ção das seringas a uma empresa chinesa que faculta as seringas a um preço solidário. 

Divulgamos esta campanha e apelamos à participação de todos os que a queiram 
apoiar, entregando a sua contribuição na secretaria da UPP ou através de transfe-
rência bancária para o IBAN da UPP PT50003600939910002491340 - mencionando a 
descrição “Seringas para Cuba”.

APELO


