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O final deste mês marca também o final do ano de 2020, cuja maior marca será
sem dúvida a pandemia que originou na cidade de Wuhan e rapidamente se
espalhou pelo mundo, causando ondas de choque por todos os sectores da vida
quotidiana, e cujos impactos económicos não podem ser negligenciados, sobretudo
porque estes se demonstraram diferenciados entre países e estratos sociais,
levando a um incremento das assimetrias ao longo do ano. Apesar de apresentar
taxas de mortalidade relativamente baixas, a intensidade do contágio levou a que
as respostas dos governos, a início complacentes, rapidamente se
transformassem, chegando por vezes a medidas com impactos materiais
pesados. O tema que tem dominado os últimos tempos, e que será abordado
nesta edição da Issue of the Month, é a vacinação e o que a mesma implica para o
ano vindouro, no qual muitos depositam esperança de tempos mais positivos. Este
tema será explorado pela mão do nosso contribuidor Gabriel Morais, com
particular enfoque nas consequências da pandemia a nível socio-económico,

destacando a questão da vacinação como perpetuadora destas mesmas
consequências.
Iremos dar um olhar mais aprofundado sobre este assunto nas próximas páginas,
pela mão do nosso contribuidor Gabriel Morais, a acompanhar a regular produção
de conteúdos a que a PACTA se dedica.

RICARDO CARVALHO

EDITOR-CHEFE

MENSAGEM DO
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No final do fatídico ano de 2020 que ficará marcado
na história pela pandemia mundial fomentada pelo
coronavírus (COVID-19), inicia-se a execução do plano
de vacinação em mais de 40 países. 

Os países selecionaram diferentes vacinas
para o iniciar a imunização, maioritariamente
as vacinas utilizadas são: Pfizer, Sinovac,

Moderna e Sputnik V. Contudo observa-se uma
grande disparidade mundial, em relação à
possibilidade de obtenção desse recurso, uma
vez que países mais pobres apresentam uma
retardação nesse processo, por dependerem
do consórcio feito pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), a Covax facility[1].

EFEITOS DA DISPUTA
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[1]   https://www.gavi.org/covax-facility

A Covax Facility é a entidade internacional
responsável pela distribuição e fornecimento das

vacinas a todos países



Desta forma, como efeito secundário da vacina,

nota-se uma disputa injusta enfrentada entre os
países pela obtenção das vacinas, visto que os
países subdesenvolvidos não possuem os meios para
adquirir as mesmas. Como agravante deste cenário,

os países do Norte, em grande parte desenvolvidos,
adotaram uma posição exclusivista, obtendo um
número exacerbado de vacinas como meio de
retomar o equilíbrio socioeconómico.

A liberdade de mercado internacional, impede a
existência de regras globais que delimitam a compra
descomedida das vacinas. Países como EUA, Reino
Unido, Canadá e a organização de caráter
supranacional, a União Europeia já apresentam
números descomunais, conforme a CGD[2] esses
países já compraram 4 ou 5 doses para cada pessoa
no seu país ou região.

EFEITOS DA DISPUTA
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[2]  https://www.cgdev.org/  



A entidade COVAX almeja distribuir 2 mil milhões de
vacinas em 2021 para os países subdesenvolvidos,
refletindo assim uma percentagem de apenas 20%

de habitantes vacinada nestas zonas. Em
dissemelhança, os países desenvolvidos, encaram
uma realidade divergente, sendo que estes irão
atingir com sucesso a grande maioria, senão toda, a
sua população.
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É extremamente relevante
relembrar a importância de todos
os países terem acesso à
vacinação de forma a erradicar a
propagação do vírus. Considerando
que os países desenvolvidos
obtiveram quantidades que
excedem o número de habitantes
no seu território, é de se esperar
que os mesmos ajam em prol da
humanidade e que estas sejam
redistribuídas.

No entanto, um panorama onde isto não aconteça e,

contrariamente, as vacinas sejam descartadas, é
igualmente credível, uma vez que o desperdício dos
testes a nível mundial é factual.

EFEITOS DA DISPUTA



O cenário pandémico de 2020 afetou
intrinsecamente a económica mundial, uma vez que
as medidas de restrições implicaram diretamente
nos meios de produção e exportação a nível mundial.
Os principais atores económicos apresentaram
estagnações no desenvolvimento durante este
período, apresentando baixos níveis de progresso
económico, com exceção da grande potência
asiática, a China, que após um lockdown agressivo,

apresenta atualmente a sua retomada económica
que prevalece em relação ao cenário mundial.
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EFEITOS

SOCIOECONÓMICOS



EFEITOS

SOCIOECONÓMICOS

Num cenário precoce, a previsão
económica global desenvolvida
para 2021 já teria antecipado
um crescimento do PIB mundial
de 4,9%[3],  com o surgimento
das vacinas espera-se um
cenário mais otimista.

Considerando que com a
imunização haverá uma
flexibilização em relação às
restrições por parte dos
governos, principalmente nos
países desenvolvidos, prevê-se a
retomada do regresso à
normalidade produtiva conforme
o avanço da imunização a nível
mundial, causando o
reaquecimento económico. 
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[3]  https://resources.oxfordeconomics.com/hubfs/OE-
Downloads/0000095.pdf 
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Desta forma, é notável como efeito secundário da
vacina, o crescimento económico mundial. Conforme
a Oxford Economics, agora espera-se um
crescimento de 5,9% do PIB global em 2021,

apresentando o maior crescimento em mais de 40
anos.  De facto, o desenvolvimento da vacina é
certamente o ator principal para a redução de riscos
e colaboração no sector privado, estatal e familiar,
facilitando o regresso à normalidade produtiva.

 

“In 2021, we expect a buoyant global recovery

as economies make up the ground lost this

year. Growth is expected to be slightly

stronger than the post GFC growth rebound

in 2010, and better than the post-recession

recoveries othe 1980s and 1990s.” [4]

EFEITOS

SOCIOECONÓMICOS

[4]  GDP from Oxford economics  



Embora com uma previsão óbvia da
retomada económica mundial, tendo
em conta flexibilização das restrições,
o futuro ainda permanece incerto,

uma vez que os países ainda
desenvolverão seus planos de
contenção e transição à normalidade.
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EFEITOS

SOCIOECONÓMICOS

A ambição para o relaxamento das restrições sociais
sem um preparo estratégico aspirando uma
retomada veloz, pode causar graves danos as
economias dos países. Visto que a imunização total da
população é uma ideia longínqua e as vacinas não
possuem 100% de eficiência, os casos da doença
podem retornar com seu crescimento exponencial,
criando um efeito contrário e retardando ainda mais o
crescimento económico mundial.



Portanto, é notável a alta importância da vacina no

âmbito da saúde e economia mundial. Tendo em

conta que os países desenvolvidos detêm vantagens

sobre países subdesenvolvidos, em relação à

obtenção dos meios de imunização, espera-se uma

intensa acentuação na desigualdade socioeconómica

a nível mundial, uma vez que as economias

subdesenvolvidas apresentarão um processo de

retomada à normalidade mais lento e árduo e os

países do Norte, obterão ainda mais o monopólio do

capital mundial e poder político, acentuando mais

profundamente a dependência económica dos países

subdesenvolvidos.
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CONCLUSÃO
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