Estratégias Europeias de saída: Retoma das Atividades Económicas e
outras
5 de maio 2020
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Áustria
Atualizado a 7 de abril

•

A partir de 14 de abril, lojas com superfícies até aos 400 m2 poderão reabrir ao público;

•

A partir de 1 de maio, todas as lojas, centros comerciais e cabeleireiros terão permissão para
reabrir, sob medidas sanitárias estritas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a
limitação de clientes nas lojas;

•

Todos os outros setores, hotéis e restaurantes, poderão reabrir em meados de maio;

•

Escolas: aulas não poderão recomeçar até meados de maio;

•

Universidades: Ensino digital continuará em vigor até ao final do semestre;

•

Eventos estão proibidos na Áustria, pelo menos até ao final de junho;

•

As medidas para o Verão serão anunciadas em final de abril.
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Itália
Atualizado a 7 de abril

O Governo italiano anunciou a 5 de abril a possibilidade de desanuviamento das medidas de
contenção para o combate ao COVID-19.
A “Fase 2” implica a “convivência com o vírus”, deverá ser ativada a 16 de Maio, “se a evolução da
pandemia não se alterar” e implicará a reabertura gradual das empresas italianas.
O Ministro italiano da Saúde apresentou o plano estratégico de saúde em torno de 5 medidas, para
a reabertura gradual das atividades económicas italianas:
1. Uso obrigatório de máscara;
2. Cumprimento do distanciamento social nos espaços públicos e no trabalho;
3. Continuação do funcionamento dos hospitais especializados no tratamento ao COVID-19 para
prevenir um eventual ressurgimento da pandemia;
4. Fortalecimento das redes de saúde locais para auxílio eficaz aos doentes, desde a fase de
teste até à fase do tratamento, e para operacionalização de testes à população em larga
escala;
5. Criação de uma aplicação móvel (app) para mapeamento dos movimentos realizados pelos
doentes diagnosticados com COVID-19, nas 48 horas anteriores à infeção, e para
monitorização da saúde dos pacientes infetados (como o ritmo cardíaco e níveis de oxigénio),
através de consultas por telemóvel (telemedicina).
As empresas da indústria transformadora serão as primeiras autorizadas a retomar a atividade, com
prioridade dada às empresas que operam na cadeia de fornecimento alimentar e do setor
farmacêutico.
O segundo grupo de empresas autorizadas a reabrir, serão aquelas cujas atividades não implicam o
contacto com clientes.
O terceiro grupo de empresas a reabrir diz respeito aquelas que implicam o contacto direto entre
clientes e vendedores.
Os bares, restaurantes, discotecas e ginásios serão as últimas atividades autorizadas a reabrir.
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Em relação às escolas e universidades, é expectável que as aulas recomecem apenas em setembro,
exceto para os alunos que terão avaliações de acesso ao ensino superior.

Atualizado a 14 de abril
Apesar de governo italiano ter decidido em 10 de abril estender as medidas de confinamento até 3
de maio, publicou uma lista dos setores que poderão retomar as suas atividades a partir de 14 de
abril:
•

Livrarias e papelarias;

•

Lojas de roupa para criança;

•

Produção florestal e madeireira.

No entanto, estas regras variam segundo as regiões:
Na Lombardia – a região mais afetada pela pandemia – o governo regional não autorizou a abertura
das livrarias e papelarias;
Em Veneto o Governo regional foi mais além e levantou a restrição que obrigava as pessoas a não se
afastarem mais de 200 m das suas residências para realização de desporto.
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República Checa
Atualizado a 16 de abril

A 6 de abril, o Governo checo decidiu levantar algumas das restrições de quarentena impostas:
•

Reabertura de instalações desportivas a 7 de abril;

•

Reabertura de lojas de materiais de construção, hardware e bicicletas a 9 de abril;

•

Levantamento da obrigatoriedade no uso de máscaras para a realização de exercício físico no
exterior.

A 14 de abril, o Governo da República Checa decidiu pelo levantamento sistemático, lento e
cuidadoso das restrições às lojas e serviços. A aplicação deste plano destina-se ao período entre 20
de abril e 8 de junho.
A reabertura será gradual e acontecerá da seguinte maneira:
1. Artesãos, vendedores de carros novos e usados e os mercados de agricultores poderão
retomar a atividade com precauções sanitárias, logo a partir de 20 de abril,
2. A partir de 27 de abril, lojas cuja superfície comercial seja inferior a 200 m2 poderão reabrir
(exceto se localizadas em centros comerciais de superfície superior a 5000 m2).
3. A partir de 11 de maio, poderão abrir lojas com superfície comercial até 1000 m2 (exceto se
localizadas em centros comerciais de superfície superior a 5000 m2), bem como escolas de
condução e ginásios (com restrições quanto ao uso de balneários);
4. A partir de 25 de maio, estão autorizados a reabrir restaurantes, bares, cabeleireiros e
serviços de beleza, massagens e serviços de regeneração, e museus, galerias e jardins
zoológicos.
5. A partir de 8 de junho, todas as lojas superiores a 1000 m2 e centros comerciais superiores a
5000 m2, bem como restaurantes, cafés, bares, hotéis, táxis, cinemas, castelos e eventos
culturais e desportivos, poderão também reabrir.
Também a partir de 8 de junho, serão levantadas restrições à realização de eventos para crianças
menores de 15 anos, casamentos e espaços fechados de jardins zoológicos.
•

O plano acima é baseado num cenário otimista da situação epidemiológica e deverá ser
revisto caso o número de surgimento de novos casos aumente acima dos 400 infetados por
dia (atualmente o número diário situa-se +/- nos 250).
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É quase certo que os festivais de verão bem como eventos de muitas pessoas não se realizem;
O uso de máscara continua a ser obrigatório;
As fronteiras checas continuam encerradas, podendo ser atravessadas em certas circunstâncias
(negócios, consultas médicas, visitas familiares). O regime de quarentena obrigatória de 14 dias
continua a aplicar-se a quem entrar no país.
A normalização das viagens ao exterior é esperada acontecer em junho.
As restrições de circulação foram levantadas aos trabalhadores de setores considerados essenciais.

Retoma faseada das atividades letivas
1. A partir de 20 de abril, será permitida a realização de atividades académicas nas
universidades, até 5 pessoas;
2. A partir de 11 de maio, os alunos do secundário poderão ter aulas presenciais de preparação
para os exames finais;
3. A partir de 25 de maio, o primeiro ano das escolas primárias poderá recomeçar
presencialmente, mediante algumas restrições (grupos estáveis de 15 alunos, 1 aluno por
secretária, não realização de aulas de educação física).

•

No entanto, na maioria dos casos as aulas não recomeçarão antes do final de junho.

Os fabricantes de automóveis Hyundai recomeçaram a produção desde 13 de abril, com algumas
restrições e com apenas 2 turnos. Esta foi a primeira grande fábrica da República checa a retomar a
produção, entre aquelas que cessaram a sua produção.
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Dinamarca
Atualizado a 8 de abril

A 6 de abril, o Governo dinamarquês decidiu tomar os primeiros passos do sentido do levantamento
das restrições graduais das medidas de confinamento:
1. A 15 de abril, reabertura das creches e das escolas básicas. Os estabelecimentos de ensino
intermédio, secundário e superior permanecerão encerrados e os exames do ensino
intermédio foram cancelados. No caso do ensino secundário e superior, os exames serão
feitos online.
2. Todas as outras restrições serão prolongadas até 10 de maio:
a. Encerramento de fronteiras;
b. Desencorajamento de viagens fora da Dinamarca;
c. Obrigatoriedade do teletrabalho no caso dos trabalhadores da Administração Pública
que não desempenham funções críticas;
d. Proibição de ajuntamentos superiores a 10 pessoas;
e. Encerramento de restaurantes (exceto serviços take-away) cafés, bares, discotecas,
centros comerciais, instalações desportivas cobertas, etc.;
f. Proibição de abertura dos negócios que implicam o contacto físico (cabeleireiros,
massagens, etc.);
g. Encerramento de escolas secundárias, estabelecimentos de ensino superior, igrejas,
cinemas, livrarias, etc.
3. Ajuntamentos maiores serão proibidos até agosto, pelo que todos os festivais até essa data
foram cancelados. Esta medida terá impacto negativo no setor do turismo dinamarquês.
Na próxima semana, o Governo irá discutir com as confederações patronais e sindicatos medidas que
permitam a retoma dos trabalhadores aos seus locais habituais de trabalho. O Governo defende que
apenas os trabalhadores que desempenham funções essenciais devem retomar aos seus locais
habituais de trabalho, sob medidas de precaução específicas.
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Noruega
Atualizado a 13 de abril

No seguimento de uma declaração do Ministro da Saúde afirmando que a pandemia estaria sob
controlo no país, o Governo norueguês anunciou o levantamento de algumas restrições em 7 de abril.
As medidas foram tomadas após consultas com as autoridades de saúde e educação e com as
associações empresariais.
Esta estratégia é desenvolvida em função dos cenários de risco.

Reabertura de creches e escolas
20 de abril: reabertura das creches sob determinados pré-requisitos sanitários.
27 de abril: Reabertura das escolas do 1º ao 4º ano e reabertura do ensino vocacional secundário,
ambos sob determinados pré-requisitos sanitários.
27 de abril: Universidades, escolas e escolas de ensino vocacional reabrem para alguns alunos,
docentes e staff (alunos que estejam a concluir ciclos finais, e que necessitem do acesso às
instalações para concluir os seus projetos). Esta reabertura será feita sob determinados prérequisitos sanitários.

Turismo
20 de abril: Levantamento das restrições sobre acomodação noturna.

Abertura gradual e parcial das atividades económicas
Diferentes setores irão reabrir após estabelecidos padrões de boas práticas pelas autoridades de
saúde em conjunto com as empresas.
20 de abril: Reabertura de empresas prestadoras de cuidados médicos a um único paciente (ex:
terapeutas físicos, psicólogos).
27 de abril: Outros serviços que implicam o contacto com apenas um cliente (ex: cabeleireiros,
serviços de beleza).
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Outras medidas
Proibição de quaisquer eventos, culturais, desportivos ou outros, que não cumpram os requisitos
básicos anti contágio, manter-se-á até 15 de julho.
Atividades desportivas: Podem ser desempenhadas quando as recomendações da Direção Geral de
Saúde são cumpridas.
Os municípios terão de garantir que as pessoas em quarentena ou em isolamento terão um quarto
de hotel ou outro estabelecimento onde possam ficar.
Hospitais: Terão de estar preparados para funcionamento normal após a Páscoa. A Direção Geral de
Saúde trabalhará com os municípios para garantir o bom funcionamento de todos os serviços de
saúde.
As seguintes medidas manter-se-ão:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Lavagem e desinfeção frequente das mãos;
Quarentena ou isolamento em caso de doença, contacto com infetados, pessoas que entram
na Noruega, etc;
Evitar apertos de mão;
Os que vivem juntos podem conviver normalmente;
Garantir higiene e procedimentos para tosse e espirros;
Escolas dos 5º aos 10º anos encerraram e alunos continuarão a ter aulas remotamente em
casa;
Escolas secundárias e estabelecimentos de ensino superior continuarão encerrados, exceto
nos casos excecionais anunciados a 7 de abril.
Limite de distância de dois metros, exceto para pessoas que moram juntas. Nas lojas e
farmácias onde é difícil cumprir dois metros, deve-se manter uma distância de pelo menos
um metro;
Um máximo de cinco pessoas podem estar juntas, exceto as que vivem juntas diariamente;
Recomenda-se evitar o uso de transporte público e viagens de lazer desnecessárias;
As autoridades de saúde recomendam o teletrabalho, se possível, e definido com o
empregador;
Centros de fitness, piscinas, parques aquáticos e similares estão fechados;
Visitas a lares de idosos e outras instituições para grupos vulneráveis não são permitidas;
A maioria dos locais para refeições serão fechados, com exceção daqueles que cumprirem a
regra de pelo menos dois metros de distância entre os clientes e os empregados, além da
obrigatoriedade no cumprimento dos requisitos básicos para o controle de infeções;
Vários serviços públicos estão fechados, como lojas do cidadão, polícia, bibliotecas etc.
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•
•

Controlo de fronteira mais rigorosos - estrangeiros sem autorização de residência na Noruega
serão expulsos na fronteira;
O Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha todas as viagens ao exterior que não
sejam estritamente necessárias.
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Espanha
Atualizado a 14 de abril

O Governo espanhol decidiu em 4 de abril estender a paralisação do país por mais duas semanas, até
26 de abril.
No entanto, o Governo decidiu também que a proibição imposta a todos as atividades nãoessenciais, incluindo a indústria transformadora e a construção, seria levantada após a Páscoa.

Retoma de atividade de empresas “não-essenciais”
A partir de 14 de abril, os trabalhadores dos setores industrial e de construção podem retomar a
atividade presencial. Empresas de atendimento ao público, como lojas, centros de entretenimento e
restaurantes, permanecerão fechadas.

Medidas concomitantes sobre como reduzir o risco de contágio
Numa tentativa de garantir que as alterações não levassem a um aumento nos casos de coronavírus,
o Governo espanhol publicou no dia 11 de abril um guia para trabalhadores e empresas com
recomendações sobre como reduzir o risco de contágio.
Este guia aplica-se aos trabalhadores dos setores industrial e de construção, bem como a outros
setores onde não é possível trabalhar remotamente. O guia também se aplica a atividades essenciais,
como a distribuição alimentar ou a produção de produtos de saúde, que não foram suspensas
durante este período de paralisação.
As principais recomendações para os trabalhadores são:
•
•
•
•
•
•
•

Não se deslocar ao trabalho se tiver sintomas;
Usar o transporte privado sempre que possível;
O uso de máscara nos transportes públicos e no trabalho quando trabalha em equipa;
Uso de luvas para trabalhadores mais expostos (o ministério da saúde espanhol pede às
empresas que forneçam aos trabalhadores o equipamento de proteção especial necessário);
Respeitar a distância de 2 metros;
Minimizar o contacto entre os clientes e empregados;
Estabelecimento de horários flexíveis;
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•

•

•

Serviços médicos: todas as empresas, independentemente de seu tamanho, devem identificar
claramente os seus serviços médicos "para intervir rapidamente no terreno em colaboração
com o sistema público de saúde";
Recomendações de higiene:
o De acordo com o guia, as empresas devem ventilar suas instalações pelo menos uma
vez ao dia por mais de cinco minutos. As diretrizes recomendam que a temperatura
do local de trabalho seja ajustada entre 23ºC e 26ºC.
o O Ministério da Saúde também sugere limpar os filtros de ar com mais frequência;
verificar pelo menos uma vez por dia se os dispensadores de sabão, gel antibacteriano
e toalhas de papel estão em boas condições; aumentar a limpeza realizada em todas
as áreas, especialmente superfícies e maçanetas; e desinfetar periodicamente mesas
e balcões.
o O guia acrescenta que os espaços de trabalho devem ser limpos após o turno de cada
trabalhador.
o Todas estas tarefas devem ser feitas com uma máscara facial e luvas descartáveis, de
acordo com as diretrizes;

Lavar os uniformes em água quente: o guia recomenda que os trabalhadores lavem suas
roupas ou uniforme de trabalho num “ciclo completo numa temperatura entre 60ºC e 90ºC.”
Essas roupas devem ser despidas no final do turno e transportados num saco fechado e selado
até à sua lavagem.

Atualizado a 14 de abril
Em 22 de abril, na sessão plenária do Parlamento espanhol para prolongar estado de alarme até 9 de
maio, o primeiro-ministro Sánchez anunciou uma progressiva e lenta estratégia de saída com base
nos critérios estabelecidos pela OMS, que também se refletem no Roteiro de saída da Comissão
Europeia.
O abrandamento da restrição de circulação em Espanha será “gradual, lento e muito prudente”, para
proteger os cidadãos e o sistema sanitário. O objetivo é evitar passos em falso. Há a possibilidade de
restabelecimento das restrições, enquanto persistir a ameaça à saúde.
O Ministério da Saúde coordenará a estratégia de saída e as suas competências incluem alterar,
estender ou restringir medidas em locais públicos, atividades económicas, culturais e recreativas. A
primeira decisão tomada para aliviar o confinamento foi permitir que as crianças até aos 14 anos
pudessem passear nas ruas, uma vez por dia, acompanhadas por um adulto.
Os principais critérios serão o comportamento da pandemia e as especificidades territoriais, sendo
que nem todas as regiões são igualmente afetadas. Isso significa que haverá um esforço acrescido
para coordenar a estratégia de saída com as comunidades autónomas.
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Do ponto de vista da saúde e segurança no trabalho, o objetivo é estabelecer uma abordagem
coordenada com os parceiros sociais, que já estão elaborando protocolos sanitários em alguns
setores (como a construção civil e setor automóvel) para garantir, tanto quanto possível, um retorno
seguro ao trabalho. Nesse sentido, o acesso a equipamentos de proteção individual e hidrogéis
desinfetantes continua a ser um problema.
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França
Atualizado a 15 de abril
Durante um discurso em 13 de abril, o presidente francês anunciou uma extensão das medidas de
bloqueio do país até 11 de maio, mas declarou que as restrições começarão a diminuir gradualmente
a partir de então.

O que irá abrir primeiro
O Presidente francês estabeleceu um alívio escalonado das restrições:
•
•
•

Jardins de infância, escolas primárias e secundárias serão reabertas progressivamente a partir
de 11 de maio (ainda faltam detalhes operacionais a esse respeito);
As universidades só serão reabertas em setembro;
A partir de 11 de maio, os trabalhadores da indústria transformadora, do retalho e dos
serviços poderão retomar a atividade.

O Presidente declarou que as regras deverão ser elaboradas entre as autoridades e os sindicatos,
para adaptar as medidas sanitárias aos locais de trabalho.
O Governo deverá anunciar um plano mais detalhado no final de abril.

O que permanecerá encerrado
•
•
•

•

Idosos, deficientes e pessoas com condições crônicas pré-existentes deverão permanecer
isolados após 11 de maio, pois são os mais vulneráveis à doença;
Cafés, restaurantes, bares, cinemas e teatros, salas de concerto e museus permanecerão
fechados;
Os grandes festivais e eventos com grandes multidões não serão realizados, pelo menos, até
meados de julho. Haverá uma avaliação da situação a esse respeito em meados de maio para
adaptar as restrições.
As fronteiras com países não-europeus permanecerão encerradas.

Testes, máscaras, monitorização e vacinas
•
•

O Presidente Macron anunciou que o país terá capacidade para testar todos os pacientes com
sintomas a partir de 11 de maio;
As pessoas que testam positivo serão colocadas em quarentena.

Será dada prioridade nos testes aos idosos, profissionais de saúde e grupos vulneráveis.
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A partir de 11 de maio, o Governo central, em coordenação com os municípios, disponibilizará
máscaras de uso geral para cada cidadão e para os trabalhadores mais expostos.
•
•

•

O uso de máscaras no transporte público e em outras situações também pode se tornar
"sistemático", afirmou o presidente francês.
As autoridades também estão a averiguar o uso potencial de aplicações móveis (apps) de
rastreamento que seria voluntário e anónimo.
o Esta foi uma ideia que suscitou preocupações com a privacidade, pelo que o
Parlamento terá a oportunidade de debater o uso de uma aplicação móvel de
monitorização do vírus, em conjunto com “autoridades competentes”.

Haverá num futuro previsível uma iniciativa para encontrar uma vacina contra o coronavírus:

"O primeiro caminho para sair da pandemia são as vacinas", afirmou Macron. "O nosso país investirá
ainda mais em pesquisa e anunciarei nos próximos dias uma iniciativa com vários dos nossos parceiros
para acelerar os esforços atuais".
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Luxemburgo
Atualizado a 21 de abril

O Governo anunciou no dia 15 de abril a implementação de uma estratégia de saída gradual, em
função da evolução da situação.
Assim, a partir de 20 de abril de 2020, foram reabertos as obras/estaleiros de construção,
transformação e renovação, empresas de bricolage e jardinagem, bem como as atividades de
jardineiros, paisagistas e empresas que vendem principalmente produtos sazonais para jardinagem.
Casamentos e funerais civis serão permitidos, mas limitados a um número máximo de vinte pessoas.
Para limitar o risco de que esta abertura tenha impacto no ressurgimento do COVID-19, o uso da
máscara em todas as viagens (mesmo ao ar livre) tornou-se obrigatório.
O Governo propõe estender a restrição temporária à entrada de nacionais de países terceiros no
território do Grão-Ducado até 15 de maio de 2020 e estender o âmbito das isenções e derrogações
previstas.

Estratégia de Desconfinamento em fases*Comunicado de imprensa do Ministério de Estado*
Fase 1 – Reabertura dos locais de construção (20 de abril). A primeira fase cobre as seguintes
atividades:
•
•

•
•
•

Reabertura das obras de construção;
Atividades de educação, auxílio e assistência e (serviços de assistência infantil e familiar, centros
de competência em atendimento psicopedagógico especial e medidas para beneficiar crianças
que estão prestes a abandonar a escola);
Atividades de jardinagem e paisagismo;
Negócios cuja principal atividade seja “faça você mesmo”;
Reabertura de centros de reciclagem.

Esta lista será completada a 4 de maio com a retomada das aulas aos seniores, bem como estágios e
trabalhos práticos nos ensinos básico, técnico e universitário.
Fase 2 – Reabertura do ensino secundário (11 de maio).
Fase 3 - Reabertura do ensino fundamental e de creches (data provisória em 25 de maio de 2020)
Isto será seguido - em fases posteriores - pela retoma das atividades comerciais e pela reabertura do
setor HORECA (hotéis, restaurantes e cafés). Nesta fase, porém, será prematuro fazer uma avaliação
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detalhada do levantamento das restrições nesse setor. Uma decisão final será tomada
oportunamente pelo Conselho do Governo com base numa análise da situação.
Empresas, e administrações são geralmente encorajados a continuar a promover o teletrabalho
durante o período de transição, fora do confinamento.
Os ajuntamentos continuarão a ser proibidos até 31 de julho, exceto funerais e casamentos civis, que
serão permitidos se reunirem até 20 pessoas no máximo, e desde que seja respeitada uma distância
de 2 metros entre os presentes. Serão mantidas as proibições estabelecidas no artigo 2.º do
Regulamento grão-ducal alterado, de 18 de março, que introduz uma série de medidas no contexto
da luta contra o COVID-19.
As medidas de confinamento atualmente em vigor para pessoas vulneráveis e pessoas com mais de
65 anos continuarão em vigor pelo menos até o final da primeira fase. O levantamento gradual das
restrições atuais também implica a necessidade de desenvolver, em conjunto com o Ministério de
Assuntos da Família, uma estratégia para a proteção de pessoas vulneráveis em centros de
atendimento, e pessoas com mais de 65 anos de idade.
Os trabalhadores pertencentes à categoria vulnerável podem consultar o seu médico para
determinar se a gravidade da doença os impede de ir trabalhar. Essa avaliação deve ser feita caso a
caso, levando em consideração as recomendações da Direção de Saúde, e o ambiente de trabalho da
pessoa em questão.

*Comunicado da Câmara de Comércio*
De acordo com as diretrizes do Conselho Governativo, que visam estabelecer uma estratégia de
desconfinamento levando em consideração os imperativos de saúde pública e os aspetos económicos
relacionados ao atual confinamento, as máscaras serão distribuídas a todas as empresas do país.
A distribuição gratuita de máscaras de proteção para empresas luxemburguesas foi organizada
pelo governo, em conjunto com a Câmara de Comércio e outros parceiros, estabelecendo cinco
máscaras por funcionário.
A distribuição física das máscaras será realizada de acordo com as seguintes disposições:
•
•

Empresas com 50 ou mais funcionários receberão as máscaras por distribuição direta (por
correio) o mais rapidamente possível;
Empresas com menos de 50 funcionários receberão uma carta nos próximos dias do Centro
Comunitário da Segurança Social (CCSS) informando-as sobre o número de máscaras que lhes
serão disponibilizadas. As máscaras serão entregues às empresas mediante a apresentação da
missiva original do CCSS.

As empresas são convidadas a não solicitar ajuda às linhas de apoio do Governo e da Câmara de
Comércio para obter informações sobre a entrega da sua cota de máscaras. Os serviços estão
atualmente a trabalhar o mais rapidamente possível para assegurar as entregas.
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Alemanha
Atualizado a 16 de abril

O Governo anunciou no dia 15 de abril:
•

A partir de 20 de abril, lojas de até 800 metros quadrados poderão começar a negociar com
controlos sanitários em vigor.

Isso incluirá a abertura de concessionárias de carros.
No entanto, restaurantes, bares e centros comerciais permanecerão fechados e grandes eventos
serão proibidos até o final do verão;
Logo após o anúncio, a Volkswagen declarou que reiniciaria o trabalho em Zwickau na segundafeira e no resto de suas instalações na Alemanha a partir de 27 de abril
•
•
•
•
•

As escolas reabrirão gradualmente: os alunos do ensino médio retomarão primeiro para fazer os
exames finais. Depois, estudantes e jovens do ensino fundamental poderão retomar.
Os controlos de fronteira serão estendidos até 4 de maio, exceto na fronteira com a Bélgica e a
Holanda;
O uso de máscara é “altamente recomendado” nos supermercados e nos transportes públicos;
A proibição de reunir mais de duas pessoas será prorrogada até 3 de maio;
O Instituto alemão Robert Koch, órgão do Governo para controlo e monitorização de doenças,
terá a responsabilidade da produção de regras de higiene, à medida que as pessoas regressão à
normalidade.
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Bélgica
Atualizado a 16 de abril

O Governo belga anunciou a 15 de abril que as medidas de restrição seriam estendidas até 3 de maio,
mantendo a exigência do confinamento, com pequenas alterações:
•

Centros de jardinagem e lojas de bricolage podem reabrir suas portas sob condições estritas
de distanciamento social.

➔ Eventos de multidões, incluindo grandes festivais de verão, não serão permitidos até 31 de
agosto.
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Polónia
Atualizado a 17 de abril

O Governo estabeleceu em 14 de abril um plano para reabrir o país e suspender as restrições
relacionadas com o COVID-19.
➔ As regras de segurança permanecem inalteradas e devem-se tornar a base num novo normal:
o Manter uma distância de 2 metros de outras pessoas em espaços públicos.
o Uso obrigatório de máscara, cachecol ou de lenço que cubra a boca e o nariz mesmo
em espaços no exterior, a partir de 16 de abril. A obrigação se aplica a todos que estão
nas ruas, escritórios, lojas ou locais onde os serviços são prestados e locais de
trabalho.
o Manutenção do trabalho remoto à distância, sempre que possível.
o Cumprimento estrito das regras sanitárias em locais de convívio (desinfeção e
distância adequada).
o Quarentena e isolamento para pessoas infetadas ou potencialmente infetadas.
PLANO DE QUATRO FASES (as datas serão determinadas em função da situação - a nova contagem
de infeções, a situação nos hospitais, implementação das diretrizes sanitárias pelas entidades
responsáveis).
➔ O Ministério da Saúde realizará a sua avaliação semanal das mudanças que ocorrerem nos
princípios de segurança. Isso significa que poderão acelerar o processo de levantamento de
restrições ou atrasar as medidas.
1ª etapa - a partir de 20 de abril de 2020
•

•

•

Abertura de florestas e parques, livre circulação para fins recreativos mantendo ao menos
uma distância de dois metros e cobrindo a boca e o nariz. Os recreios ainda estarão fechados.
Crianças com mais de 13 anos poderão circular sem a supervisão de adultos.
Em termos de restrições nos espaços comerciais, não serão permitidas mais do que quatro
pessoas em fila em cada caixa, em lojas com espaço de até 100 metros quadrados. Lojas
maiores, poderão acolher 1 pessoa por cada 15 m2. O mesmo se aplica às igrejas.
Os agricultores estão isentos da obrigação de usar máscaras de proteção em público.

2ª etapa
•
•
•

Abertura de bricolage nos finais de semana
Abertura de hotéis e outros alojamentos
Abertura de bibliotecas, museus e galerias de arte.
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3ª etapa
•
•
•
•
•

Abertura da “stationary gastronomy” (com certas restrições incluídas).
Abertura de lojas em centros comerciais (com restrições significativas).
Abertura de cabeleireiros e salões de beleza.
Organização de eventos desportivos com a participação até 50 pessoas em espaço aberto
(sem audiência).
Creches, jardins de infância, escola primária, com número máximo de crianças por sala
definido.

4ª etapa
•
•
•

Abertura de ginásios e clubes de fitness.
Abertura de salões de massagem e solários.
Abertura de teatros e cinemas com restrições sanitárias.

Informação adicional
• Pelo menos até domingo, 26 de abril, é aplicado o seguinte:
O Encerramento de escolas e universidades.
O Interrupção do tráfego ferroviário exterior.
O Proibição de voos domésticos e internacionais de passageiros.
• Pelo menos até domingo, 3 de maio, aplica-se o seguinte:
Proibição de entrar na República da Polônia. A proibição não se aplica nos seguintes casos:
•
•
•
•
•
•

•

A cidadãos da República da Polónia.
A estrangeiros da família de cidadãos da República da Polónia ou que permaneçam sob
cuidados permanentes com cidadãos da República da Polónia
A titulares do cartão “Pole”.
A diplomatas.
A pessoas com direito a residência permanente ou temporária na República da Polónia ou
uma autorização de trabalho.
A casos devidamente justificados, o governador de província para o qual o residente
estrangeiro, não listado nos pontos anteriores, se pretende mudar, pode conceder seu
consentimento para que esse estrangeiro entre na Polónia.
A estrangeiros que conduzam veículos de transporte de mercadorias.

➔ Quarentena obrigatória para pessoas que vêm para a Polónia do exterior.
➔ É permitido deixar o país pelo transporte rodoviário.
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Suíça
Atualizado a 22 de abril
Como a disseminação do coronavírus desacelerou no país, e os hospitais suíços não estão
sobrecarregados, o Conselho Federal da Suíça anunciou em 16 de abril o relaxamento das medidas
existentes, em três etapas, a partir de 27 de abril:
1. Como primeiro passo, os prestadores de "serviços personalizados" poderão abrir as suas
portas em 27 de abril. Para além de cabeleireiros, estes incluem salões de beleza e estúdios
de unhas. Restrições às práticas médicas, hospitais, dentistas, fisioterapia e massagens
médicas serão levantadas. Podem-se abrir lojas de bricolage e centros de jardinagem, assim
como viveiros e floriculturas. A partir de 27 de abril, as restrições sobre a gama de produtos
nas mercearias também serão levantadas: se houver mercadorias para consumo diário na
área de vendas das mercearias, estas poderão vender ao público.
2. Nas duas semanas seguintes, o Conselho Federal pretende monitorizar o progresso da
epidemia. Se o número de infeções se mantiver sob controlo, as aulas presenciais e
obrigatórias nas escolas (ensino fundamental e médio I) poderão ser retomadas a partir de
11 de maio. Lojas e mercados poderão abrir novamente. O Conselho Federal pretende tomar
uma decisão a este respeito em 29 de abril. O Conselho Federal também quer ter um plano
de proteção para os transportes públicos, pois espera-se a utilização de mais passageiros, o
mais tardar, até 11 de maio.
3. Numa terceira fase, em 8 de junho, escolas secundárias, escolas profissionais (ensino médio
II) e universidades poderão novamente realizar eventos presenciais. As instalações de
entretenimento e lazer, como museus, bibliotecas, jardins botânicos e jardins zoológicos
deverão reabrir. O Conselho Federal decidirá os detalhes desta 3ª etapa em 27 de maio.

A transição entre fases ocorrerá se não houver aumento significativo nos casos do Covid-19. É
necessário tempo suficiente entre as fases individuais para poder observar os efeitos do relaxamento
das medidas. Os critérios de avaliação serão o número de novas infeções, internações e óbitos, bem
como os números da hospitalização.
Todos os setores são obrigados a desenvolver planos de proteção antes da abertura (por exemplo,
qualquer pessoa que queira abrir lojas terá de apresentar um plano para se proteger a si e aos seus
clientes). É essencial evitar uma segunda vaga, razão pela qual a população deve continuar a adotar
medidas de higiene e distanciamento social, apesar do relaxamento das medidas.
O Conselho Federal ainda não tomou nenhuma decisão sobre futuras etapas. Ainda não houve regras
para o setor de restauração. O Conselho decidirá em breve sobre a realização de eventos. Medidas
que afetam o setor da aviação estão a ser examinadas.
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Lituânia
Atualizado a 23 de abril

No dia 15 de abril, o Governo lituano aprovou a primeira etapa do plano de saída da quarentena,
permitindo a reabertura das lojas que não vendem produtos alimentares, com limitações estritas
àquelas que têm uma entrada separada do exterior e que tenham possibilidade de ajustar o fluxo de
clientes, bem como a possibilidade de fornecer serviços com contato breve com o cliente. Todos os
locais de mercado e serviços terão de cumprir as regras de segurança determinadas pelo Ministério
da Saúde da Lituânia.
A quarentena foi prolongada até 11 de maio.

Fase 1 (atividades de breve contacto social) – 15 de abril: Lojas com entrada individual externa (não
dentro dos supermercados): Fornecedores de serviços domésticos e de reparação (retrosaria,
reparação de calçados e outros produtos, reparação de bicicletas, lavandaria, lavagem a seco,
serviços mecânicos, empresas de aluguer, serviços para animais etc.)
Fase 2 (atividades de contato social mais prolongado; cobertura de atividades não essenciais) – 2
semanas após a fase anterior, considerando a situação epidemiológica em 27 de abril: Atividades
culturais (bibliotecas, museus, etc.); serviços de saúde com contato limitado com pacientes
(procedimentos calendarizados, serviços de saúde, etc.); serviços de beleza (cabeleireiros, serviços
cosméticos, etc.); estabelecimentos de restauração (cafés, restaurantes) ao ar livre; Educação
especializada que não possa sr realizada à distância (condução, aviação etc.); atividades (serviços)
prestados ao ar livre (golfe, ténis etc.); centros comerciais e de entretenimento, mercados com
acesso restrito, jardins zoológicos, etc.
Fase 3 (após quarentena, em função da situação epidemiológica): Serviços de restauração ; serviços
de saúde (exames, vacinas); Desporto e entretenimento (clubes desportivos, parques de diversão,
etc.); creches, jardins de infância, escolas, estabelecimentos de cuidados a pessoas com deficiência.
Fase 4 (sem altura definida para início): Eventos que envolvam multidões (teatros, cinemas,
conferências, espetáculos, concertos, etc.)
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Croácia
Atualizado a 24 de abril
A 23 de abril de 2020, o Governo adotou medidas para relançar as atividades económicas, e outras,
no contexto da epidemia COVID-19, estabelecendo o relaxamento gradual das restrições a partir de
27 de abril.
As medidas seriam lançadas em 3 fases: 27 de abril, 4 de maio e 11 de maio.
➔ A primeira fase, iniciada em 27 de abril, permitirá a abertura do retalho, exceto as localizadas
em centros comerciais.
Os serviços que não exigem o contato próximo com o cliente poderão reabrir, desde que a distância
física seja respeitada. Exemplo: alfaiates, cortadores de chaves, sapateiros, agências de turismo e
similares.
As linhas de transporte público, da cidade e suburbanas, bem como as linhas de alta velocidade para
as ilhas que não estão conectadas às linhas do ferry começarão a operar novamente. Também
poderão abrir bibliotecas, museus, galerias, livrarias em segunda mão e regulares.
Os atletas praticantes de desportos individuais poderão regressar aos treinos, assim como aqueles
que os praticantes de desportos coletivos profissionais.
Também serão realizados exames aos funcionários públicos.

➔ Se a primeira fase for bem-sucedida e a situação epidemiológica não se deteriorar, a segunda
fase iniciar-se-á a 4 de maio. A distensão das restrições nesta fase diz respeito à restauração
total dos serviços do sistema público de saúde, com certas exceções, e distensão às clínicas
privadas.
Outros serviços que exigem o contato próximo com clientes também poderão operar se cumprirem
as medidas especiais em vigor. Exemplo: salões de cosméticos, pedicures, barbeiros e cabeleireiros.
➔ A terceira fase, prevista para11 de maio, permitirá que até dez pessoas se reúnam no mesmo
local, com a condição do distanciamento físico, e os centros comerciais seriam reabertos,
assim como jardins de infância e escolas primárias. Turmas especiais para as crianças com
deficiência que têm assistentes pessoais também seriam restauradas e os alunos teriam
permissão para assistir às aulas práticas de laboratório, arte e clínica em pequenos grupos.
A partir de 11 de maio, as rotas de autocarro entre cidades e o tráfego aéreo doméstico seriam
relançados, e os serviços médicos poderiam abrir, mas apenas para prestar serviços em locais ao ar
livre, em conformidade com as medidas epidemiológicas.
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Os serviços médicos em alojamentos também serão permitidos, mas apenas para os hóspedes. Os
parques nacionais e naturais seriam reabertos e as condições para os passes eletrônicos seriam
ampliadas.
Todas as três fases implicam manter o distanciamento físico e os mais altos padrões de higiene e a
desinfeção das instalações.
Os empregadores são forçados a fornecer condições de trabalho de acordo com os requisitos
epidemiológicos e permitir o trabalho remoto, sempre que possível. Qualquer trabalhador com febre
ou sintomas respiratórios será proibido de aceder ao seu local de trabalho.
Eventos públicos e grandes reuniões não serão ainda permitidos.
Os exames de conclusão do ensino médio serão realizados de 8 a 29 de junho e os encontros
religiosos serão permitidos a partir de 2 de maio.
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