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CONTEXTO      
A evolução da crise decorrente da pandemia da COVID-19 tem gerado, globalmente, 

profundos impactos políticos, econômicos e sociais. Considerando a população mundial 

majoritariamente urbana (55%), que no Brasil alcança 85% de seus 210 milhões de 

habitantes, as grandes metrópoles, como centros políticos, econômicos e culturais - e 

de conexão e destino para viajantes internacionais - são     as maiores e principais 

afetadas com a emergência do novo coronavírus. 

Globalmente, as cidades são onde se registra o maior número de contaminações e 

mortes, tendo suas dinâmicas - em todas as dimensões e setores – significativamente 

impactadas pelas medidas preventivas para a redução do risco de contágio e escalada 

da crise epidemiológica. Em primeiro lugar, é      necessário proteger a vida e a saúde da 

população,     com atenção para os demais impactos que a disrupção da vida cotidiana 

pode trazer ao futuro dos centros urbanos. 

Neste contexto, cidades de todo o mundo têm assumido a liderança na implementação 

de medidas frente à pandemia global, até mesmo antecipando a mobilização de seus 

respectivos governos nacionais. No atual momento de combate à pandemia, alguns 

governos, nacionais e subnacionais, já estão planejando e/ou organizando medidas de 

retomada de suas atividades econômicas e comerciais, a depender do estágio em que 

se encontram na “curva de contaminação”. 

Como terceira maior metrópole brasileira e sétima da América Latina, a Prefeitura de 

Belo Horizonte tem atuado com coragem e determinação, dentro das atuais condições 

de excepcionalidade, para conter o avanço da maior crise internacional da história 

recente.  

PROPOSTA  
Com o objetivo de subsidiar a administração municipal nas ações para a gestão da atual 
crise e seus impactos, a Diretoria de Relações Internacionais (SUAIE/SMDE) da 
Prefeitura de Belo Horizonte produzirá semanalmente o “Repositório de 
Recomendações e Boas Práticas Internacionais em Resposta ao COVID-19” (RRBPI-19). 
Trazendo as principais diretrizes e recomendações de organizações internacionais 
especializados, bem como experiências e referências de governos de todo o mundo, o 
documento apresenta ações, projetos, programas e políticas que podem ser apropriados 
e adaptados para a realidade local. 

O trabalho aponta iniciativas nas seguintes áreas: Ações e Serviços Públicos, Assistência 
Social, Comunicação, Cultura, Turismo, Economia, Educação, Mobilidade e Saúde. Nesta 
9ª Edição concentram-se todos as ações mapeadas entre 2 e 23 de junho de 2020, 
incluindo as da 7ª e 8ª Edições do RRBPI-19. 
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A exemplo da edição anterior, seguimos dedicando um espaço específico para as ações 

com foco na retomada das atividades com a provável aproximação do fim da fase mais 

grave da crise. Essas ações estão dispostas em espaço dedicado, dentro de cada tema 

principal, e as principais ações de países, regiões/estados e cidades para retomada das 

atividades seguindo as principais diretrizes e recomendações de organizações 

internacionais especializados. 

Abaixo seguem os números desta edição, com um apanhado de ações por temas gerais 

e o número de países representados em cada tema. No segundo quadro, uma apuração 

global de ações mapeadas em todas as edições do RRBPI-19, o número total de países 

representados e de recomendações de Organizações Internacionais. 

Apuração Quantitativa 
Repositório de Recomendações e Boas Práticas Internacionais 

Tema Ações Volume I 
(1ª, 2ª e 3ª Ed.) 

Ações Volume II 
(4ª, 5ª e 6ª Ed.) 

Ações Volume III 
(7ª, 8ª e 9ª Ed.) 

Total de Ações Total de Países 

Ações e Serviços Públicos 53 93 133 279 100 

Assistência Social 66 46 33 145 50 

Comunicação 11 22 41 74 49 

Cultura e Turismo 57 23 19 99 29 

Economia 86 70 73 229 80 

Educação 13 20 32 65 34 

Mobilidade 25 15 31 71 36 

Organizações Internacionais 25 55 77 80 N/A 

Saúde 18 62 62 142 67 

Total 354 406 501 1.184  

 

Volume Edição 
Iniciativas 

Governamentais 
Países 

Governos 
Subnacionais 

Recomendações de 
OIs 

I 

1ª 43 17 17 12 

2ª 195 27 27 12 

3ª 329 49 35 25 

II 

4ª 145 60 33 24 

5ª 268 81 63 49 

6ª 365 93 77 54 

III 

7ª 277 119 51 63 

8ª 358 122 84 66 

9ª 422 129 101 77 

Total Agregado 1.116 159 180 80 

Para os volumes e edições anteriores acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus 
 

about:blank
about:blank
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DADOS ESTATÍSTICOS  

 
Dados obtidos e atualizados em: 26/06/2020 às 11:30 
Fontes1 
 

1. Evolução dos casos ao longo do tempo – Mundo 
 

 

Dados obtidos e atualizados em: 26/06/2020 às 11:30 
Fonte: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
 
 

 
1Fontes:  
Mundo e Brasil: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6  
Obs: O link acima apresenta estatísticas compiladas a partir de dados do CDC (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos EUA), Organização Mundial da Saúde, ECDC (Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças da Europa), NHC, DXY, 1point3acres, Worldeters.info, BNO, COVID Tracking Project (testes 
e hospitalizações), departamentos de saúde de governos estaduais e nacionais e relatórios da mídia. 
Minas Gerais: 
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06-Boletim_Edicao-Especial-N10.pdf 
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06_Boletim_Epidemiologico_COVID-
19.pdf 
Belo Horizonte:  
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_assistencial_47_covid-19_25-06-2020.pdf 
 

 
Confirmados Recuperados Óbitos 

Casos em 
acompanhamento 

Mundo 9.641.472 4.865.058 489.990 N/A 

Brasil 1.228.114 679.524 54.971 N/A 

Minas Gerais 32.769 19.466 806 12.497 

Belo Horizonte 4.977 3.910 118 949 

about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
about:blank#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06-Boletim_Edicao-Especial-N10.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06_Boletim_Epidemiologico_COVID-19.pdf
http://coronavirus.saude.mg.gov.br/images/boletim/06-junho/25-06_Boletim_Epidemiologico_COVID-19.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_assistencial_47_covid-19_25-06-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2020/boletim_epidemiologico_assistencial_47_covid-19_25-06-2020.pdf


 DADOS ESTATÍSTICOS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

6 

2. Evolução dos casos ao longo do tempo - Comparativo de países 
Casos confirmados por país a partir do 60º caso 
Cumulativos em escala logarítmica 
  

 
Fonte: Nexo Jornal – Boletim Coronavírus. 20/05/2020 
 
 

3. Casos confirmados de COVID-19 no Brasil 

 
Fonte: Nexo Jornal – Boletim Coronavírus. 29/04/2020 
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BOAS PRÁTICAS 
INTERNACIONAIS  

 

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Governos de todas as instâncias vem sendo chamados a assumirem papel protagonista 
na resposta e gestão da crise decorrente da pandemia da COVID-19. Na condição de 
governantes mais próximos das pessoas, os prefeitos e suas equipes têm promovido 
esforços significativos em todo o mundo para conter o avanço e a ameaça do vírus. 

Muitos governos locais assumiram o papel de promotores de medidas de 
distanciamento e isolamento, mas diversas outras medidas de prevenção e minimização 
da pandemia cabem aos governos locais. Tais governos têm buscado dar suporte aos 
serviços públicos diante da necessidade de alteração de seu funcionamento, ou diante 
do aumento expressivo da demanda, como no caso dos serviços de saúde. 

Nota-se, também, a tendência de concentração, na esfera dos governos locais, das 
decisões relativas ao tratamento de vítimas da COVID-19, assim como das decisões 
sobre medidas preventivas, como a restrição da circulação de pessoas, de 
aglomerações, fechamento de locais públicos e manutenção de serviços essenciais. 

 
Ações mapeadas – 9ª Edição 

País Gestão de Resíduos Ações de 
retomada Outras ações 

Arábia Saudita   X 

Argélia  X  

Argentina  X  

Equador   X 

Emirados Árabes  X  

Guiné Conacri  X  

Guiné Equatorial  X  

Índia   X 

Israel  X  

Jordânia X   

Madagascar  X  

Senegal  X  

Tanzânia  X  

Vietnã   X 

X = número de ações por país, adicionados na 9ª edição 
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1. Quarentena e Isolamento 

Uma das principais ações preventivas que vêm sendo adotadas é a quarentena 
obrigatória, ou distanciamento social. Essa medida visa diminuir, por meio da contenção 
do contato social, o número de contaminados pelo novo coronavírus, e, com isso, 
diminuir o número de infectados e mortos. Essa determinação tem como base os 
resultados comparativos apresentados na gestão de outras epidemias - como SARS, 
MERS, Gripe Espanhola - entre países que adotaram o distanciamento social obrigatório 
e outros que não o adotaram. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Estado de emergência ampliado 
Tailândia 

O governo central tailandês decidiu ampliar o estado de emergência, assim como o 
toque de recolher até o dia 30 de junho, de modo a impedir uma segunda onda de 
infecções no país. 

Referência: 
https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/ 

Quarentena dinâmica 
Bolívia 

A quarentena atual se manterá até o dia 10 de maio, após essa data o país entrará em 
uma quarentena dinâmica onde cidades com menos casos poderão ter suas 
quarentenas flexibilizadas. O Ministério da Saúde irá avaliar a situação de cada 
município a cada 7 dias para tomar a decisão da flexibilização. 

Referência: 
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/ 
 
Quarentena em todo território nacional 
Lituânia 

Em seu site oficial, o governo da Lituânia anunciou a declaração de quarentena em todo 
o território do país. O regime de quarentena, a princípio, irá até dia 11 de maio. A 
resolução em seu site também explica tudo sobre a COVID-19. 

Referência:  
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-
lithuania-attached-resolution-1 
 
48 horas de confinamento rígido para testes 
Manila, Filipinas 

https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://th.usembassy.gov/health-alert-u-s-embassy-bangkok-thailand-may-27-2020/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://www.moneytimes.com.br/bolivia-estendera-quarentena-em-todo-o-pais/
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
https://lrv.lt/en/news/quarantine-announced-throughout-the-territory-of-the-republic-of-lithuania-attached-resolution-1
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O governo iniciou, no dia 23 de Abril, um confinamento a nível regional no distrito de 
Sampaloc que irá durar até o dia 25 do mesmo mês. O isolamento obrigatório de todos 
os cidadãos por 48 horas, com exceção de funcionários da área da saúde e 
segurança,  foi declarado para facilitar os testes em massa em familiares de pacientes 
que foram hospitalizados devido à COVID-19. 

Referências: 
http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/ 
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-
residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown 
 
Extensão de situação de emergência 
Estônia 

O governo decidiu em reunião que irá estender a situação de emergência já estabelecida 
a princípio de até 1º de maio para até 17 de maio.  Segundo o primeiro ministro, os 
números no país de infecções e hospitalizações declinaram muito e o governo busca 
agora um projeto de estratégia para saída, mas devido a quantidade de etapas, 
preferiram, estender a situação de emergência. 

Referência:  
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-
estonia-until-may-17 
 
Extensão do estado de emergência 
Japão 

O Primeiro Ministro do Japão explicou que os esforços contra a COVID-19 são uma 
“batalha longa” e estendeu o estado de emergência no país até o fim de maio. Além 
disso, diante da ameaça de uma segunda onda do vírus no país, foi apresentada a 
possibilidade de que as medidas de distanciamento social componham a vida normal 
por mais alguns meses ou até anos. Logo, o setor econômico pressiona o governo por 
mais auxílio. 

Referências: 
https://www.japantimes.co.jp/news/20g20/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-
shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk 
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-
emergency-extended 
 
Imposição de novas restrições 
Bangladesh 

A circulação de pessoas entre distritos foi restrita, assim como o êxodo de pessoas que 
ocorre em função do festival de Eid-al-Fitr. Além disso, as pessoas devem permanecer 
em suas casas entre 20:00 e 06:00, exceto em casos de emergência. Lojas e shoppings 

http://manila.gov.ph/2020/04/breaking-sampaloc-is-now-sampalock/
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://news.abs-cbn.com/video/news/04/24/20/manila-to-test-almost-1000-sampaloc-residents-for-coronavirus-during-hard-lockdown
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.kriis.ee/en/news/special-notice-government-has-extended-emergency-situation-estonia-until-may-17
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/05/national/japan-new-lifestyle-coronavirus-shinzo-abe/#.XrFPaqhKiUk
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
https://japantoday.com/category/national/Workers-parents-feel-strain-as-state-of-emergency-extended
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foram autorizadas a permanecerem abertos até as 17:00, com escala limitada, 
mantendo o distanciamento social e orientações de saúde. 

Referência:  
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-
movement/1828684 
 
Extensão da quarentena 
Índia 

O país, que estabeleceu o confinamento desde 24 de março, anunciou a extensão da 
medida por mais duas semanas, dividindo o país em zonas vermelhas, laranjas e verdes, 
sendo as regiões metropolitanas classificadas como vermelhas por serem os centros de 
contaminação. 

Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436 
 
Isolamento estendido após aumento de casos 
Singapura 

O primeiro ministro de Singapura anunciou que o país terá sua quarentena estendida 
até o dia primeiro de junho devido ao salto de novas infecções. As atividades que tinham 
tido a reabertura permitida a partir de 4 de maio tiveram a autorização revogada e 
deverão permanecer fechadas. 

Referência: 
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-
in-coronavirus-infections 
 
Extensão do isolamento social 
Jakarta, Indonésia 

No dia 22 de abril, o governador de Jakarta decretou a extensão do isolamento social até 
o dia 22 de maio, o fim do isolamento estava anteriormente previsto para o dia 23 de 
abril . De acordo com a autoridade regional, a extensão se dá em razão das opiniões de 
especialistas e o aumento considerável de casos de contaminação em Jakarta. 

Referência:  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-
psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020 
 
Endurecimento da quarentena 
Chile 

Com mais de 20.000 infectados no país, as autoridades do Chile decidiram intensificar 
as medidas de confinamento. De acordo com o Ministro da Saúde, Jaime Mañalich, o 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/bangladesh-imposes-new-restrictions-on-public-movement/1828684
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52505436
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.sbs.com.au/news/singapore-extends-lockdown-until-1-june-to-curb-sharp-rise-in-coronavirus-infections
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200422171044-20-496220/anies-resmi-perpanjang-psbb-jakarta-hingga-22-mei-2020
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objetivo é reduzir o número de casos na capital, para isso 12 comunas de Santiago 
entraram em confinamento total. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-
aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml 
 

2. Funerais e Sepultamentos 

Os serviços funerários foram rigorosamente restringidos em diversos países. Em 
alguns, apenas os profissionais funerários podem ter contato com o corpo, e mesmo 
assim, com uso obrigatório de roupas protetoras. Já em outros, há limitação do número 
máximo de pessoas em velórios e sepultamentos - normalmente de até 20 pessoas -, 
havendo inclusive casos de restrição do acesso às famílias. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Restrições de casamentos e funerais  
Ilhas Cayman 
 
Foram proibidos, pelo governo, casamentos e funerais com mais de 10 convidados. Não 
são somados oficiantes e funcionários essenciais a esse total de pessoas. O objetivo da 
medida é diminuir aglomerações e será mantida até o dia 18 de maio. 

Referência: 
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies 
 
Proibição de incineração de corpos falecidos por COVID-19 
México 

Foi proibida a incineração de corpos não identificados e não reclamados que faleceram 
devido ao COVID-19. 

Referência: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-
identificar-con-covid-19 
 

3. Restrições à Aglomeração de Pessoas 

A fim de diminuir a disseminação do novo coronavírus, autoridades de diversos países 
vêm fechando, cancelando e proibindo a aglomeração de pessoas e, em consequência, 
escolas, universidades, shopping centers, etc. Essa medida visa a garantir a segurança 
e a saúde de todos. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Proibição de aglomerações 
Jamaica 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/06/chile-endurece-quarentena-na-capital-apos-aumento-de-contagios-de-coronavirus.ghtml
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.exploregov.ky/government-covid19-policies
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-prohibe-incineracion-de-cuerpos-sin-identificar-con-covid-19
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Durante o período de 25 de março até 7 de abril, ficam proibidas aglomerações de mais 
de 10 pessoas em locais públicos. Essas 10 pessoas ainda precisam ser separadas por 
pelo menos 91,44 centímetros uma da outra. Ficam excluídos da medida, hospitais, 
serviços essenciais e estabelecimentos do governo e das forças armadas. 
 
Referência: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
 
Toque de recolher para contenção da transmissão da COVID-19  
Amã, Jordânia  

O governo jordaniano anunciou, no dia 31 de março de 2020, que na sexta-feira seguinte 
(1/04/2020) - dia da semana em que há maior concentração de pessoas devido às 
aglomerações em mesquitas - haverá um toque de recolher de 24 horas. Apenas 
funcionários da área da saúde e segurança farão patrulha nas ruas para assegurar que 
não haja aglomerações. 

Referência: 
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-
pandemic 
 

4. Diretrizes de Funcionamento do Comércio 

A evolução da crise do novo coronavírus também motivou governos a promover medidas 
mais flexíveis em relação ao funcionamento do comércio, em face das medidas de 
isolamento e distanciamento social. Todas as medidas ainda se interessam pela 
proteção das pessoas, porém há uma grande preocupação com a manutenção de 
atividades de primeira necessidade. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Obrigação do home office 
Granada 

Todas as empresas não essenciais podem continuar trabalhando desde que permita que 
seus empregados trabalhem remotamente de suas casas. Caso não seja possível o 
trabalho por ‘home office’, a empresa deve fechar temporariamente.  

Referência: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Distância em estabelecimentos 
Granada 

Todos os estabelecimentos devem garantir que os consumidores e trabalhadores 
mantenham distância de pelo menos 2 metros, além de colocar marcações da distância 

https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-Order-2020.pdf
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://menafn.com/1099945914/Jordan-Adaileh-announces-measures-to-tackle-COVID-19-pandemic
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
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dentro e fora do estabelecimento. É limitado também o número de pessoas dentro dos 
estabelecimentos para 1 pessoa a cada 30 metros quadrados. 

Referência: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Controle de funcionamento do comércio 
Seicheles 

O departamento nacional de saúde trouxe novas medidas de reforço à contenção da 
pandemia às quais incluem a manutenção do fechamento de todas as lojas que não 
vendem mantimentos e a restrição do horário de funcionamento dos supermercados 
das  6h às 18h30.  

Referência: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 

5. Repatriação de Nacionais 

Com as iniciativas de isolamento e distanciamento social, muitos expatriados têm 
manifestado interesse de retornar a seus países de origem. Com grandes restrições de 
movimentação e redução de ofertas de serviços de transporte comerciais, países e 
serviços exteriores têm se incumbido da tarefa de repatriar seus cidadãos. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Operação de repatriamento de cidadãos 
Benim 

Em operação organizada junto com governo de Gabão, 35 beninenses voltaram 
voluntariamente ao país. Para evitar que estes cidadãos entrassem com o vírus, foram 
direcionados ao centro de triagem para a realização de testes. Aqueles que 
apresentaram sintomas foram automaticamente internados e o restante pôde ir para 
casa, de onde serão acompanhados, por 14 dias. 

Referência 
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-
beninois-vivant-gabon/  

Plano de assistência voluntária ao repatriamento 
Malta 

O governo iniciou um plano de assistência que ajudará residentes e turistas que 
expressarem o desejo de retornar ao país de origem. Com isso, foi oferecido a esses 
indivíduos de países na Europa que fossem repatriados através de voos subsidiados. Já 

https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-prevent-spread-of-covid-19/
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
https://www.gouv.bj/actualite/689/coronavirus-gouvernement-benin-facilite-retour-35-beninois-vivant-gabon/
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foram repatriados cerca de 4200 indivíduos nas últimas 3 semanas e a intenção do 
governo é abrir para outros estrangeiros em breve. 

Referência: 
https://covid19malta.info/ 
 
Operação de repatriação em massa 
Índia 

O governo indiano iniciou um projeto para repatriar milhares de nacionais presos em 
outros territórios devido às restrições da COVID-19. A partir do dia sete de maio, esse 
processo terá início por meio de uma coordenação entre embaixadas. O Estado anunciou 
que não arcará com os custos de passagens e que os cidadãos que retornarem deverão 
passar pelo teste e permanecer duas semanas em quarentena. 

Referência: 
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/ 
 
Repatriação de nacionais 
Nova Caledônia 
 
Desde 3 de abril, a Nova Caledônia repatria seus residentes presos no exterior devido à 
crise da COVID-19. Desde a chegada dos nacionais no arquipélago até a ida aos hotéis 
para a realização da quinzena de isolamento, os procedimentos são baseados em 
protocolos de saúde rigorosos. Sete hotéis foram requisitados, 150 pessoas 
mobilizadas, 1.167 moradores já repatriados e mil ainda estão aguardando. 

Referência: 
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines 
 

6. Controle migratório 

O avanço das medidas de isolamento e distanciamento social tem trazido novas posturas 
em relação à circulação de pessoas. Muitos governos efetuaram medidas brandas e, 
diante de desrespeitos dessas medidas, recrudesceram tais ações. Posturas restritivas 
sobre a circulação de pessoas inclui medidas de imigração e também aquelas que 
incidem sobre os nacionais. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Registro de chegada de outras regiões e países 
Ryazan, Rússia 

A autoridade regional solicitou aos municípios o registro de entrada de todos os cidadãos 
oriundos de outros estados e países. O monitoramento é feito por meio da coleta de 
dados telefônicos para possibilitar as ligações constantes de verificação do isolamento 
pelo tempo determinado. 

https://covid19malta.info/
https://covid19malta.info/
https://asiatimes.com/2020/05/india-to-mount-massive-coronavirus-repatriation/
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
https://gouv.nc/actualites/04-05-2020/mobilises-pour-les-confines
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Referência: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1097281 

Aumento de medidas de controle de fronteira 
Uruguai 

Preocupado com o número crescente de casos de COVID-19 em cidades fronteiriças 
brasileiras, o Uruguai aumentou o controle sanitário e intensificou a presença de 
autoridades em sua fronteira com o Brasil. O propósito é diminuir a entrada de pessoas 
doentes e orientar aqueles que transitam entre as fronteiras quanto às precauções a 
serem tomadas contra o novo coronavírus. 

Referência: 
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-
controle-em-fronteiras/ 
 
Controle de fronteiras 
Nova Zelândia 
A Primeira Ministra da Nova Zelândia afirmou que o país não terá suas fronteiras abertas 
para o resto do mundo por muito tempo. De acordo com ela, há a possibilidade de uma 
“bolha trans-Tasmânia”, quando a fronteira entre Austrália e Nova Zelândia ficaria 
aberta para que as pessoas possam transitar entre os países livremente e sem 
quarentena. 
Referência: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-
52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-
reporting-story 
 
Mudança nas restrições de entrada 
Jamaica 

Proibida entrada no país de 22 de abril até 31 de maio de qualquer pessoa além de 
cidadãos jamaicanos e pessoas autorizadas pelo ministro responsável pela imigração. 
Anteriormente, a proibição também se estendia aos cidadãos.  

Referência: 
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-
Order-2020-1.pdf 
 
Proibição de voos  
Bahamas 

Proibição de voos no aeroporto das Ilhas Família, exceto para voos de emergência 
médica, transporte de carga e voos aprovados pelas autoridades da aviação do país. O 
propósito é evitar movimentação de turistas, muito comum no local. 

https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1097281
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://exame.abril.com.br/mundo/preocupado-com-covid-19-no-brasil-uruguai-aumenta-controle-em-fronteiras/
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-asia-52540733?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world/asia&link_location=live-reporting-story
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-4-Order-2020-1.pdf
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Referência: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/ 
 
Controle de entrada e saída  
Granada 

Todos os portos serão fechados para barcos regionais e internacionais. Além disso, 
nenhuma pessoa poderá desembarcar ou entrar no país, exceto com permissão das 
autoridades aéreas e do Ministério da Saúde. O propósito é evitar a contaminação dos 
trabalhadores portuários por trabalhadores dos navios. 
Referência: 
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Zonas de controle em localidades fronteiriças 
Djibouti 
 
O país localizado no chifre da África estabeleceu pontos de controle nas cidades de 
Galafi, próxima à Etiópia, e Loyada, próxima à fronteira com a Somália. Devido ao apoio 
da Alemanha, Turquia e do bilionário chinês, Jack Ma, o país conta com estoques 
suficientes de kits de exames e pôde realizar a detecção da COVID-19 não apenas na 
capital, mas também em suas regiões de fronteira. 

Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/ 
 
Controle temporário de fronteiras e quarentena 
Islândia 

O Ministro da Saúde alterou as regras na restrição de pessoas que vão para o país. A 
partir de 24 de abril, todos que chegarem à Islândia - menos cidadãos da União Europeia 
e Reino Unido - deverão ficar de quarentena por 14 dias, preencher um formulário e 
apresentar as informações necessárias. Medidas vão, a princípio, até 15 de maio. 

Referência: 
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c 
 
Certificado médico e seguro de saúde para entrar ao país 
Camboja  

Ao entrar no país, viajantes devem apresentar atestado médico certificando a não 
infecção por COVID-19, emitido até 72 horas antes da viagem. Estrangeiros também 
devem possuir seguro médico com cobertura mínima de 50,000 dólares. Viajantes 
chegando da Itália, Alemanha, França, Estados Unidos e Irã foram proibidos de entrar 
ao país por 30 dias a partir do dia 16 de abril. 

Referências:  

https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/
https://www.jeuneafrique.com/936883/societe/comment-djibouti-resiste-au-coronavirus/
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
https://www.government.is/news/article/?newsid=058de3e7-84a8-11ea-9458-005056bc530c
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អគ��យក�� នអេ�� ្របេវសន៍៖ 
េទសចរបរេទសជតិ៤មុឺន�ក់េទៀតកំពងុបន��� ក់េ�ក� �ង្របេទសកម� �� 
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-
from-six-countries 
 
Estações migratórias são esvaziadas 
México 

Como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, o Instituto Nacional de 
Migração (INM) enviou a maioria dos ocupantes das estações migratórias para os 
respectivos países de origem. Algumas pessoas tiveram permissão para continuar no 
país, seja porque estão esperando o resultado do pedido de asilo, audiências perante as 
autoridades ou por terem solicitado expressamente a permissão para ficar. 
 
Referência: 
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR 
 

7. Gestão de resíduos 

A preocupação com o melhor tratamento de resíduos também integra as ações de 
combate à disseminação do vírus. Existe a possibilidade de resíduos contaminados não 
receberem a atenção adequada neste momento e o foco dos governos é auxiliar e 
conscientizar a população a esse respeito, uma vez que assim como resíduos 
hospitalares, os resíduos domiciliares quanto os podem ser vetores de contaminação. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Gestão da coleta de lixo baseada em dados 
Amman, Jordânia 

  
A cidade adotou um sistema centrado em dados para otimizar a gestão do lixo, baseado 
no monitoramento da quantidade de lixo por distrito, reclamações dos cidadãos, e no 
rastreio dos caminhões de coleta. Assim, a administração pública pode adaptar os 
serviços de acordo com a necessidade de cada parte da cidade.  

Referência: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html 

Apoio financeiro para coleta de lixo 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
Liberação pelo governo de oitocentos mil dólares ($800,000) para complementar o 
orçamento dos serviços de coleta de lixo. O propósito é aumentar a higienização da 
cidade e consequentemente barrar a proliferação do vírus. 
 
Referência:  

http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
http://www.rfi.fr/km/%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6/20200406-%E1%9E%80%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%87%E1%9E%B6-%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%98-%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B-%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9C%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9F%8D-%E1%9E%94%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F-%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%8E%E1%9F%8D-%E1%9E%80%E1%9E%BC%E1%9E%9C%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9F%A1%E1%9F%A9
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://www.bangkokpost.com/world/1902075/cambodia-extends-entry-ban-for-passengers-from-six-countries
https://lta.reuters.com/articulo/inmigracion-mexico-migrantes-idLTAKCN2280SR
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/smart-city/overview.html
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https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 

8. Ações de Retomada 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Afrouxamento do toque de recolher 
Senegal 

Por motivo de pressões de grupos sociais mais afetados pela crise, o governo do Senegal 
aliviou o horário do toque de recolher que teve seu início estendido das 21h para as 23h. 
Além disso, foram autorizadas a retomada das reuniões públicas e privadas e a 
reabertura de restaurantes, academias, cassinos e transporte entre cidades. 

Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-
la-grogne-populaire/ 

Iniciativa de debate para cidades mais humanas  
Rosário, Argentina  

Foi desenvolvido um espaço de debate virtual entre o governo municipal e a 
Universidade Nacional de Rosário, de maneira a integrar a sociedade e a academia no 
esforço de repensar o desenvolvimento de uma sociedade mais humana no contexto de 
crise. Assim, tem-se debates virtuais entre membros do governo e especialistas, sendo 
todas as conferências disponibilizadas no canal do Youtube da Secretaria de Cultura e 
Educação. 

Referências: 
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-
humanas#:~:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20
Covid%2019. 
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A 

Autorização de realização de eventos religiosos 
Israel 

Como parte do processo gradual de retorno à normalidade, o governo israelense 
autorizou a realização de celebrações religiosas como Bar Mitzvahs a partir do dia 14 de 
junho. Esses eventos podem conter no máximo 250 convidados com uma pessoa a cada 
dois metros quadrados e a administração do local deve manter por 20 dias uma lista 
com o contato de cada pessoa que esteve na celebração. 

Referência: 
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/ 

Retorno do campeonato nacional 
Tanzânia 

https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://fr.africanews.com/2020/06/04/le-senegal-allege-le-couvre-feu-devant-la-montee-de-la-grogne-populaire/
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/ciudades-mas-humanas#:%7E:text=CIUDADES%20MAS%20HUMANAS%20es%20una,la%20pandemia%20del%20Covid%2019.
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A
https://www.youtube.com/channel/UCImAjF7gvgknTffQou_Tk4A
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/guidelines/
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O país foi o primeiro a retomar a competição nacional de futebol no continente. Para 
isso, as partidas devem respeitar os protocolos sanitários com o uso de máscaras por 
parte dos torcedores, que também devem respeitar o distanciamento social e ter a 
temperatura medida antes da entrada no estádio. 

Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-
continent-africain 

Retorno de transportes e atividades comerciais 
Argélia 

O país permitiu o retorno das atividades de barbearias e salões de beleza, lojas de 
roupas, calçados e de aluguel de veículos. Os transportes municipais estão em 
funcionamento, mas os inter regionais ainda se encontram suspensos. 

Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 

Flexibilização de medidas sanitárias 
Madagascar 

O governo anunciou uma flexibilização em todo o território, com exceção das cinco 
regiões mais afetadas na ilha. Na capital, a população poderá trabalhar até as 17h e os 
transportes funcionarão até as 19h. O toque de recolher continua ativo das 22h às 4h. 

Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-
le-dimanche-14-juin 

Flexibilização das medidas de confinamento 
Guiné Equatorial   

As medidas de confinamento em Malabo e Bata foram flexibilizar a partir de 15 de junho, 
o que permitiu a volta das atividades  econômicas, além dos voos domésticos e 
internacionais com certificado de diagnóstico negativo de coronavírus  menos de 48 
horas para os passageiros. Para viabilizar a retomada, o uso máscaras e distanciamento 
social são obrigatórios em locais públicos. 

Referência:  
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-
assouplissement-du-confinement_a3603.html 

Afrouxamento progressivo do confinamento  
Guiné Conacri 

http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique-foot/20200614-championnat-tanzanien-reprend-premi%C3%A8re-continent-africain
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200614-coronavirus-afrique-face-%C3%A0-la-pand%C3%A9mie-le-dimanche-14-juin
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
https://www.laotravoz.info/Guinee-equatoriale-Covid-19-les-autorites-annoncent-l-assouplissement-du-confinement_a3603.html
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Com a baixa taxa de casos, o presidente decidiu flexibilizar o horário do toque de 
recolher para 23h às 4h, os mercadores são permitidos funcionar até 18h, além da 
retomada das aulas do ensino fundamental, médio e universidades. Os locais de cultos, 
principalmente aqueles localizados em regiões que não tiveram casos da COVID-19 nos 
últimos 30 dias, abrirão a partir de 22 de junho. O uso máscaras e o distanciamento 
social continuam obrigatório. 

Referência: 
http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html 

Retomada das atividades do setor público 
Dubai, Emirados Árabes Unidos 

O governo da cidade árabe determinou o retorno ao trabalho da maioria dos servidores 
públicos, aqueles que pertencem a grupos de risco, mulheres grávidas e pessoas com 
deficiência permanecem trabalhando remotamente. 

Referência: 
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-
government-employees-return-to-offices-1.1033599 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Reabertura de jardins de infância 
Escaldes-Engordany, Andorra 

A Cônsul Geral anunciou que os berçários de toda a paróquia reabrirão as portas no dia 
2 de junho e que também está prevista a possibilidade de vagas num total de 28 para 
crianças nos dois centros comunitários que existem na região. Além disso indicou que 
disponibilizarão cheques de assistência à infância para as famílias que não podem 
frequentar escolas maternais com uma taxa horário de 12 euros por cada criança menor 
de 3 anos. 
 
Referência: 
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_j
uny_161340_1125.html 
 
Segunda fase de flexibilização de restrições 
Chipre 

Após reunião do Conselho de Ministros, foi disponibilizado um documento com 
informações para flexibilizar algumas restrições. As escolas reabriram a partir do dia 
21 de maio, menos creches, escolas infantis e outros. Reuniões com até 10 pessoas foi 
permitida. Além disso houve permissão para passeio em parques, praças e outros 
ambientes públicos. Houve também reaberta de salões de cabelo, barbearias, serviços 
de catering entre outras.  

http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
http://www.aujourdhui-en-guinee.com/fr_Lutte_contre_le_covid19___Adresse_a_la_Nation_du_chef_de_l_et.html
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-almost-all-dubai-government-employees-return-to-offices-1.1033599
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/21/escaldes_obrira_les_llars_infants_juny_161340_1125.html
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Referência: 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf 
 
Permissão para casamentos civis 
Ruanda 
 
Uma das medidas implementadas para a flexibilização é a permissão para realizar 
casamentos civis. Mas algumas restrições ainda devem ser respeitadas, como o número 
máximo de quinze pessoas, que devem manter o distanciamento social.  
 
Referência: 
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-
banned-15-days 
 
Hotsite do governo britânico com informações de retorno seguro ao trabalho 
Reino Unido 

Na página oficial do governo britânico existe um hotsite com 8 guias sobre trabalho 
seguro durante a crise da COVID-19. Criado pelo Departamento de Negócios, Energia e 
Estratégia Industrial, os guias oferecem informações para ajudar as pessoas no retorno 
ao trabalho durante e depois da pandemia conforme o tipo de atividade. 
 
Referência: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 

Medidas de restrições relaxadas em três turnos 
Croácia 

O governo croata definiu que algumas medidas fossem relaxadas. Na primeira fase, 
todas as lojas de varejo, exceto as de shopping center, serão reabertas bem como 
serviços que não exigem contato próximo com clientes. Na segunda fase, se a primeira 
for efetiva, o relaxamento será no sistema público de saúde. Já a terceira fase permitirá 
que até dez pessoas possam se reunir no mesmo local. 

Referência: 
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-
27/29302 
 
Extensão das medidas para impedir a COVID-19 
Holanda 

O governo da Holanda, em seu site oficial, lançou uma notícia de que estenderia a 
maioria das medidas a princípio até dia 19 de maio. Algumas medidas que serão 
alteradas, por exemplo, é a volta gradual das aulas nas escolas; a volta gradual de 
atividades esportivas; pessoas idosas poderão ser visitadas ocasionalmente; e outras 
medidas. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/19052020_13.pdf
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.newtimes.co.rw/news/civil-weddings-permitted-taxi-motos-upcountry-travel-still-banned-15-days
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
https://vlada.gov.hr/news/covid-19-restrictions-to-be-relaxed-in-three-turns-as-of-april-27/29302
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Referência: 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-
the-spread-of-coronavirus-extended 
 
Primeira fase de medidas para reabertura 
Eslováquia  

Na primeira fase de liberação de medidas, as lojas e serviços com área de até 300 m2, 
serviço público de alimentação, locais para práticas esportivas com certas restrições, 
mercados externos e concessionárias de carros voltarão a funcionar. O governo dividiu 
a liberação das restrições em quatro fases, idealmente com intervalo de duas semanas. 

Referência: 
https://www.vlada.gov.sk//zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-
sportoviska/ 
 
Relaxamento nas medidas anti coronavírus  
Alemanha 

O governo federal e os governos estaduais anunciaram novos relaxamentos das medidas 
implementadas no combate à COVID-19. Segundo a primeira-ministra, o relaxamento 
inclui a reabertura total do comércio, respeitando regras de higiene e distanciamento 
social; treinos e competições esportivas a céu aberto; visitas às pessoas internadas; 
entre outras. 

Referência: 
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-
restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908 

Reinício de campeonato alemão de futebol 
Alemanha 

A Alemanha, depois de meses paralisada, liberou que o campeonato alemão de futebol 
(Bundesliga) reinicie suas atividades de temporada nas duas divisões profissionais que 
envolvem 36 clubes. Os jogos acontecerão com portões fechados a partir da segunda 
quinzena de maio. Essa volta pode ser vital para que os clubes sobrevivam e consigam 
se manter. 

Referência: 
 https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285 
 
Flexibilização das restrições 
Bahrein 

O Ministério da Saúde do Bahrein afirmou que lojas e indústrias podem retomar o 
trabalho na quinta-feira (07), mas restaurantes, cinemas, instalações esportivas e 
salões de beleza permanecerão fechados, limitando a propagação da COVID-19. As 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/04/21/measures-to-stop-the-spread-of-coronavirus-extended
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.vlada.gov.sk/zacina-1-faza-uvolnovania-opatreni-otvaraju-viacere-prevadzky-ci-sportoviska/
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-anuncia-amplo-relaxamento-nas-restri%C3%A7%C3%B5es-devido-ao-coronav%C3%ADrus/a-53352908
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
https://www.dw.com/pt-br/para-o-bem-ou-para-o-mal-a-bola-vai-rolar/a-53355285
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autoridades de saúde disseram que trabalhadores e clientes devem usar máscaras 
protetoras e seguir as diretrizes para o distanciamento social. 

Referência: 
https://www.beiruttimes.com/article/10694 
 
Retomada de operações de mineração 
Bolívia 

O Ministério de Mineração e Metalurgia do país informou às empresas estatais e 
privadas que elas poderiam retomar suas operações desde que criem e apresentem um 
protocolo de segurança sanitária, focado em suas operações, ao governo. 

Referência: 
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-
reanudar-operaciones-mineras 
 
Liberação de atividades físicas ao ar livre 
Colômbia 

Desde o dia 27 de abril está liberada a prática de esportes ao ar livre de maneira 
individual, respeitando as distâncias entre as pessoas, e nos horários e áreas liberadas 
de acordo com o determinado por cada município. 

Referência: 
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-
salir-del-confinamiento-del-covid-19 

Reabertura do comércio 
Costa Rica 

O governo liberou a abertura de cinemas e teatros desde que seja mantida uma distância 
de dois metros entre cada espectador. Já as academias poderão reabrir com 25% da sua 
capacidade total. Salões de belezas e barbearias poderão funcionar em 50% das suas 
capacidades e somente com horário marcado. 

Referência: 
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-
contagios/ 
 
Flexibilização do distanciamento social 
Coréia do Sul 

Na medida que a COVID-19 se encontra relativamente controlada na Coreia do Sul, o 
governo sul coreano optou por, a partir do dia 6 de maio, flexibilizar as atuais medidas 
de distanciamento social no país. Assim, através da medida, pequenos encontros e 

https://www.beiruttimes.com/article/10694
https://www.beiruttimes.com/article/10694
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200502/gobierno-boliviano-da-luz-verde-reanudar-operaciones-mineras
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
https://www.france24.com/es/20200502-as%C3%AD-se-prepara-am%C3%A9rica-latina-para-salir-del-confinamiento-del-covid-19
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-contagios/
https://www.midiario.com/mundo/costa-rica-alivia-medidas-por-covid-19-tras-bajo-nivel-de-contagios/
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eventos serão novamente permitidos no país, desde que sejam mantidas as práticas de 
higiene e segurança como o uso de máscaras e a frequente higienização das mãos.  
 
Referência: 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-
distancing-rules-a9496461.html 
 
Relaxamento das medidas restritivas  
Sérvia  

O governo sérvio decidiu relaxar algumas medidas que foram impostas para impedir a 
propagação da COVID-19. Cidadãos com mais de 65 anos poderão sair para caminhada 
de meia a hora às terças, sextas e domingos. Será permitida também a abertura de lojas 
que ofereçam serviços como oficinas de automóveis, sapateiros, escola de condução, 
livrarias e outros. 
 
Referência: 
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154598/relaxation-of-coronavirus-restrictive-measures.php 
 
Cemitérios são reabertos para cidadãos 
Irlanda do Norte, Reino Unido  

O governo da Irlanda do Norte reabrirá todos os cemitérios da região. A ação restritiva 
para acessar os cemitérios foi colocada devido ao aumento de óbitos, provocando 
aglomeração de pessoas nos locais. Porém, devido a pressão popular para poder velar 
seus familiares mortos, foram reabertos, desde que respeitadas as restrições 
sanitárias, tais como o distanciamento social e o limite de 10 pessoas por velório. 

Referências: 
 https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-northern-
ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html 
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-northern-ireland-people-
who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html 
 
Segunda fase de medidas contra quarentena 
Itália 

Segundo primeiro-ministro, foi iniciada a segunda fase de medidas contra a COVID-
19.  Dentre elas, o uso obrigatório de máscaras em transporte público e o acesso a 
parques públicos, sempre respeitando a distância e regulando as entradas para 
recreação infantil. Haverá regras específicas para viagens pela região e fora dela; 
empresas de fabricação, construção, comércio atacadista e etc. poderão voltar ao 
trabalho. 

Referência: 
http://www.governo.it/node/14518 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-distancing-rules-a9496461.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-korea-coronavirus-cases-social-distancing-rules-a9496461.html
https://www.srbija.gov.rs/vest/en/154598/relaxation-of-coronavirus-restrictive-measures.php
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-northern-ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/executive-announces-northern-ireland-cemeteries-to-be-reopened-39155104.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/six-northern-ireland-people-who-believe-cemeteries-should-be-open-during-coronavirus-pandemic-39153131.html
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Extensão de estado de emergência 
Letônia 

O governo da Letônia anunciou a extensão do estado de emergência que a princípio valia 
até 12 de maio, para até 9 de junho. Porém a partir de agora terá a flexibilização de 
algumas medidas na área da educação e esportes, eventos e reuniões, centros 
comerciais, transportes e turismo. 

Referência: 
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-
strict-domestic-health-measures 
 
Retorno de atividades 
Paraguai 

Contabilizando poucos casos por de COVID-19 no país, o governo paraguaio anunciou 
uma “quarentena inteligente”, com retorno dos trabalhadores nos setores industriais, 
construção civil e alguns serviços. O governo também se mostrou receoso quanto aos 
cidadãos residentes no exterior e a volta dos mesmos com a doença, para isso foram 
feitos abrigos para colocá-los em quarentena. 

Referência: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/
paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml 

Relaxamento das medidas de distanciamento social 
Nova Zelândia 

A partir do dia 28 de abril o país começou a flexibilizar medidas de distanciamento social. 
Cerca de 75% da atividade econômica da Nova Zelândia foi autorizada a reabrir, no 
entanto devendo respeitar medidas de distanciamento social, assim como as restrições 
de circulação. 

Referência: 
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-
04052020 
 
Flexibilização das regras do confinamento  
Camarões  

O governo camaronês decretou um alívio das regras de confinamento. Essa decisão foi 
tomada porque, segundo o governo, as medidas de confinamento provocaram distorções 
na economia do país. Os bares, restaurantes, locais de lazer e transporte público e 
privado retomam suas atividades. Medidas sanitárias são previstas, tais como a 
utilização de máscaras, distanciamento social e proibição de sobrecarga no transporte. 

Referência 

https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/strategy-government-next-stage-covid-19-restrictions-strict-domestic-health-measures
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/05/05/interna_mundo,851726/paraguai-retoma-atividades-gradativamente-apos-quarentena.shtml
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020
https://noticias.r7.com/saude/nova-zelandia-zera-registro-de-novos-casos-de-covid-19-04052020


AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - SUAIE/SMDE 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

26 

https://www.bbc.com/afrique/52496808 
 
Desconfinamento parcial 
Botswana  

Uma aprovação no parlamento do Botswana permitiu ao governo começar um 
desconfinamento gradualmente a partir de 8 de maio. O Presidente da República 
declarou que as escolas, o comércio e empresas podem reabrir se tiveram condições de 
medir a temperatura das pessoas antes de entrarem e fazer desinfecção frequente. 

Referência: 
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/ 
 
Reabertura parcial de estabelecimentos 
Polônia 

Na medida em que algumas restrições aumentam, a Polônia decidiu reabrir alguns 
estabelecimentos, como hotéis e shoppings. Segundo o primeiro-ministro, o país 
entrará agora na próxima fase de flexibilização do bloqueio. Creches e pré-escolas 
retomaram suas  operações a partir de 6 de maio, já áreas de esporte reabriram em 4 
de maio. Outros locais, como museus, galerias e bibliotecas, também abriram suas 
portas.  

Referência: 
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-
says_182163 
 
Plano de desconfinamento progressivo 
Mauritânia 

O Secretário-Geral do Governo da Mauritânia, Niang Djibril, apresentou na quarta feira, 
dia  06 de maio, o plano de desconfinamento. O secretário disse que os mercados, 
restaurantes e as mesquitas poderão retornar suas atividades respeitando as seguintes 
regras: uso  de máscaras, lavagem das mãos, manter o distanciamento social. Os 
tapetes também devem ser removidos e pulverizados após cada oração. 
 
Referência: 
http://www.fr.alakhbar.info/15504-0-Mauritanie-Covid-19-Deconfinement-progressif.html  
 
Revogado o uso obrigatório de máscaras 
Bulgária 

O uso de máscaras faciais e outras roupas de proteção em locais públicos ao ar livre foi 
revogado em uma ordem emitida pelo Ministério da Saúde. Porém, em locais públicos, 
é necessário que os cidadãos cumpram o distanciamento social como imposto 

https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.bbc.com/afrique/52496808
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://www.journalducameroun.com/covid-19-botswana-opte-pour-le-deconfinement-partiel/
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
https://bbj.hu/region/poland-to-reopen-hotels-malls-as-more-virus-curbs-lifted-pm-says_182163
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anteriormente. Em questão de contato com outras pessoas, os búlgaros ainda 
precisarão de máscara para proteger nariz e boca. 

Referência:  
https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20
mandatory%20in%20bulgaria_182259   
 
Reabertura de estabelecimentos 
Eslováquia 

A partir do dia 6 de maio, o governo eslovaco determinou a reabertura de todas as lojas, 
exceto as de shoppings. Além disso, eventos religiosos, salões de beleza, restaurantes 
para jantar, museus, galerias, livrarias, serviços de táxi e atrações turísticas ao ar livre 
também podem retomar suas atividades, desde que sempre mantendo as regras de 
distanciamento, do uso de máscaras e o limite de pessoas no local.  

Referência:  
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/ 

 
Alívio da restrição da liberdade de circulação 
Burkina Faso 

O primeiro ministro da Burkina Faso anunciou a flexibilização do confinamento. A 
decisão de aliviar as medidas de restrição foi motivado por questões econômicas. Por 
isso, uma retomada gradual das atividades econômicas e educacionais foi decretada a 
fim de aliviar o sofrimento das populações. O primeiro ministro declarou que o processo 
de flexibilização envolve a reabertura de escolas, mercados e certas atividades 
socioeconômicas. 
Referência: 

https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=332&cHash=81606a
3a62c98f218b9d4788ce117829 
 
Relaxamento do isolamento social 
Queensland, Austrália 

Com uma taxa de 6 mortes desde o início da pandemia, a partir do dia 2 de maio 
moradores do estado poderão voltar a sair de casa por motivos não essenciais. Isso 
inclui participar em atividades de lazer até 50km de distância de suas casas. Os cidadãos 
deverão, ainda, manter o distanciamento e se juntar com apenas uma pessoa fora de 
sua “bolha de isolamento” ao sair de casa. Visitas residenciais estão restritas a 2 
pessoas por vez. 

Referências:  
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/gatherings 

https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://bbj.hu/region/wearing%20of%20masks%20in%20public%20places%20no%20longer%20mandatory%20in%20bulgaria_182259
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
https://sk.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.gouvernement.gov.bf/informations/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=332&cHash=81606a3a62c98f218b9d4788ce117829
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/gatherings
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-
status/statistics 
 
Relaxamento gradual das medidas de isolamento 
Chipre 

A partir do dia 4 de maio, o Chipre começou a primeira fase do seu relaxamento gradual 
das medidas de isolamento. Nessa primeira fase voltarão a funcionar, dentre outros, os 
setores de construção e relativos (menos as grandes lojas de departamento), o público 
(sendo responsabilidade de cada ministro determinar como será feito o retorno) e o da 
educação (a partir do dia 11 de maio). A partir do dia 21 de maio se inicia a segunda fase.  

Referências:  
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/ 
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/pdf/measuresx.pdf 

Relaxamento do isolamento em fases 
Mônaco  

No dia 28 de abril, graças à estabilização do avanço da doença no país, os Ministros do 
Estado, do Interior, da Saúde e da Economia anunciaram o início da primeira fase do 
relaxamento do isolamento a partir do dia 4 de maio. A partir desse dia, alguns serviços 
podem reabrir, como salões de beleza e lojas, desde que respeitando as leis sanitárias 
estabelecidas. A fase dois irá começar no dia 11 de maio e a 3 de junho. 

Referência:  
https://en.gouv.mc/A-la-Une-du-Portail/Lifting-the-lockdown-in-the-Principality-step-by-step 
 
Relaxamento das medidas de confinamento social 
Portugal 

A partir de 4 de maio Portugal começou a relaxar as medidas de confinamento social. 
Pequenas lojas, cabeleireiros, concessionárias de veículos, livrarias, restaurantes, 
cafés, etc. poderão reabrir. No entanto, a utilização de máscaras ou visores em lojas e 
transporte público e o respeito ao limite do número de pessoas nos locais são 
compulsórios.  

Referências: 
https://www.france24.com/en/20200504-portugal-starts-to-emerge-from-coronavirus-
lockdown 
https://portugalconfidential.com/wp-content/uploads/2020/05/Portugal-COVID-19-
Deconfiement-Plan-30-April-.png 
 
Antecipação da revisão das medidas de confinamento social  
Austrália 
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Após semanas de estrito confinamento social as autoridades australianas acreditam que 
a transmissão do novo coronavírus foi controlada. Tendo isso em vista, a Austrália 
decidiu antecipar a data marcada para a revisão das medidas de confinamento, a qual 
previamente estava marcada para o dia 11 de maio e que agora será no dia 8 de maio.  
 
Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-australia-52496725 
 
Relaxamento das medidas de confinamento social 
Viena, Áustria 

As medidas federais iniciais foram removidas no 1º de maio, no entanto, medidas ainda 
estão em efeito, como distância mínima de um metro entre pessoas que não vivem na 
mesma casa, a obrigação do uso de máscaras em locais públicos. Restaurantes, bares 
e cafés, etc. podem operar apenas sob regime de entrega até o 15 de maio, assim como 
eventos religiosos. 
Referência: 
https://www.wien.info/en/travel-info/coronavirus-information 
 
Início da segunda fase do plano de desconfinamento 
Suíça 

A segunda fase do plano de desconfinamento está programada para iniciar no dia 11 de 
maio. Cafés, restaurantes, lojas, escolas, centros esportivos, museus e bibliotecas serão 
autorizadas a reabrir, desde que obedeçam regras rigorosas de higiene. Ademais, a 
entrada na fronteira será facilitada de forma a permitir o reagrupamento familiar e o 
exame de pedidos de entrada ou residência de cidadãos da UE ou da EFTA voltarão a ser 
realizados. 

Referência: 
https://www.swissinfo.ch/por/sociedade/coronav%C3%ADrus_epidemia-se-espalha-pela-
su%C3%AD%C3%A7a/45592270 
 
Primeira fase do plano de reabertura 
Espanha 

A partir do dia 4 de maio a Espanha iniciou a primeira fase do plano de reabertura do 
país. Pequenos comércios, barbearias, cabeleireiros, hotéis, alojamentos turísticos, etc. 
passaram a poder atender clientes com horário marcado previamente. Restaurantes 
passaram a poder oferecer comida para viagem. As fases do plano de reabertura estão 
contidas no “Plano de transição para uma nova normalidade”. 

Referência: 
https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-
das-medidas-contra-a-pandemia 
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https://expresso.pt/coronavirus/2020-05-04-Covid-19.-Espanha-inicia-primeira-fase-de-alivio-das-medidas-contra-a-pandemia
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Relaxamento das medidas de isolamento 
Israel 

A partir de 7 de maio os cidadãos poderão sair além de 100 metros de suas casas, serão 
permitidas reuniões de até 20 pessoas, bem como casamentos de até 50 pessoas, 
embora as danças continuem proibidas para manter o distanciamento social. Jardins de 
infância e creches serão abertas no domingo (9 de maio), já as instalações de esportes 
e lazer serão reabertas gradualmente até meados de junho. 

Referência:  
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/05/04/coronavirus-mercados-
e-shoppings-em-israel-serao-reabertos-na-quinta-feira.htm 

Orientação para relaxamento das restrições 
Reino Unido 
 
No dia 10 de maio, o Ministro Boris Johnson anunciou o plano de relaxamento, 
salientando sempre todos os cuidados que devem ser mantidos, e até reforçados, pela 
população durante esse período. A primeira fase começou no dia 11 de maio e, para 
aqueles que não podem trabalhar de casa, conta com o retorno ao ambiente de trabalho 
e a reabertura de parques, desde que em companhia somente de pessoas com quem 
dividem a casa.  
 
Referência:  
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-
2020 
 

9. Outras Ações 

Além de assumir posturas mais robustas em relação aos serviços públicos tradicionais, 
os governos têm adotado medidas especiais para enfrentamento da pandemia. Essas 
medidas vão desde a criação de comitês especiais de combate à COVID-19, passando 
pela adoção de novos padrões de funcionamento de instituições, treinamentos especiais 
para servidores, manejo de resíduos, digitalização de serviços, e operações especiais de 
órgãos de segurança e prevenção. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Construção de móveis públicos reciclados 
Vadodara, Índia (Smart City Expo World Congress – 2019 Report) 

O governo municipal da cidade indiana desenvolveu um projeto chamado Street 
Furniture Camp que constrói móveis para uso em espaços públicos a partir de objetos 
coletados em estradas, parques e outros. 

Referência: 
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr//1617_1125/1617_1125.pdf 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-10-may-2020
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
https://vmc.gov.in/Tender/2017/Apr/1617_1125/1617_1125.pdf
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Catálogo eletrônico de produtos e serviços georreferenciados (revisão) 
Cuenca, Equador 

 Mi barrio é uma plataforma virtual de compras que permite a busca por produtos e serviços 
de maneira gratuita e georreferenciada no mapa da cidade. Esse catálogo virtual tem como 
objetivo facilitar a realização de compras pelos cidadãos, dando preferência a serviços que 
demandem pouco ou nenhum deslocamento, de maneira a diminuir as chances de 
contaminação e principalmente fortalecer os pequenos negócios. 

Referência: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg 
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/ 

Flexibilização de regulamentações de visto 
Arábia Saudita 

O governo saudita anunciou que os Iqamas, visto para trabalho, expirados entre os 
meses de março e junho, poderão ser estendidos por até três meses gratuitamente. 
Além disso, os trabalhadores poderão ter o valor reembolsado do visto que esteve em 
vigor durante o período de fechamento das fronteiras. 

Referência: 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 

Extensão de permissão de residência 
Vietnã 

O Departamento de Imigração determinou que aqueles que entraram no país antes do 
mês de março terão seus vistos de residência temporária estendidos até o dia 30 de 
junho. Estrangeiros que adentraram o território depois de março e permaneceram com 
visto de turista ou são cidadãos de países que não requerem visto também estão 
inclusos no mesmo prazo de extensão. 

Referência: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-
updates.html/  

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Desenvolvimento de sistema de lixo sustentável 
Taipei, Taiwan 

O governo criou um sistema tecnológico de lixo sustentável, o iTrash, no qual lixeiras 
inteligentes que recolhem, coletam e reciclam os dejetos estarão 24 horas por dia 
disponíveis nas ruas. O sistema avisa o serviço público de limpeza automaticamente, 
otimizando suas atividades. 

https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/101030206_1448781768666035_1101862336391544832_o.jpg
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
http://mibarrio.cuenca.gob.ec/
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/
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Referência: 
https://smartcity.taipei/project/30 
 
Parque labiríntico que garante distância entre pedestres 
Áustria 

O Parc de la Distance, uma proposta especulativa do estúdio de design austríaco Precht, 
consiste em um parque público feito a partir de uma rede labiríntica de sebes com 1,5m 
de largura. O layout fornece rotas a pé de 20 minutos que podem ser inteiramente 
atravessadas mantendo-se distância de outras pessoas, graças aos portões que indicam 
quando os caminhos estão ocupados. 

Referência: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 
 
Instalação de robôs para informar cidadãos 
Singapura 

O governo de Singapura instalou nos parques da cidade robôs, Spots, para informar e 
relembrar os passantes das medidas de distanciamento social, mantendo esses 
espaços seguros para uso. Os robôs possuem câmeras para calcular o número de 
visitantes nesses locais. 

Referência: 
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-
measures-in-bishan-ang-mo-kio-park 
 
Estabelecimento de uma linha de apoio à imigrantes 
Tóquio, Japão 

O governo de Tóquio estabeleceu, na linha telefônica de apoio do coronavírus, um 
número adicional para cidadãos que não falam japonês também usufruírem desses 
serviços. 

Referência: 
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html 
 
Aplicativo para coleta de dados com ajuda da comunidade 
Nairobi, Quênia 

O CommuniSense é um protótipo de aplicativo a ser implementado em Nairobi, que visa 
incluir a comunidade no processo de coleta de dados e torna visível aos usuários os 
sensores instalados na cidade. Assim, pode compartilhar suas opiniões sobre o projeto 
e se inscrever para serem notificados sobre a próxima audiência pública sobre o 
assunto. 

Referência: 

https://smartcity.taipei/project/30
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.straitstimes.com/singapore/robot-reminds-visitors-about-safe-distancing-measures-in-bishan-ang-mo-kio-park
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/guide/radio.html
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https://gehlpeople.com/projects/u-s-a-ideo-colab/ 
 
Monitoramento de esgoto 
Estados Unidos 

Sistemas de monitoramento remoto de esgoto, que avaliam águas residuais em todos 
os tipos de estações de tratamento, podem ser usados para investigar se e onde certas 
doenças estão crescendo entre as populações da cidade. Trata-se de uma maneira não 
invasiva de medir a existência de vírus nas comunidades. 
 
Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html 
 
Plataforma de crowdsourcing subsidia políticas públicas  
Turim, Itália 

Foi criada uma plataforma de crowdsourcing chamada “Torino Come Stai?” (Turim, 
como vai você?). Ainda em desenvolvimento, o site promove uma pequena pesquisa com 
seus visitantes. As respostas anônimas serão usadas para visualizar os dados sobre a 
perspectiva geral do cidadão de Turim sobre o surto e para identificar pontos onde ações 
específicas precisam ser tomadas.  
 
Referência: 
https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/ 
https://www.torinocomestai.org 
 
Programa para submissão de soluções e serviços 
Turim, Itália 

A iniciativa público-privada “Torino City Love” busca atrair parceiros para a cidade que 
ofereçam serviços de forma gratuita para auxiliar a população e empreendimentos 
locais. Entre as áreas de interesse estão trabalho e escola, saúde e serviços digitais. 

Referência: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love 
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love 
 
Inteligência e automação no combate à COVID-19 
Guangzhou, China 

A empresa chinesa XAG criou drones que estão sendo utilizados nos serviços de limpeza 
urbana para desinfectar espaços públicos. Esses dispositivos inteligentes podem 
proteger os operadores de exposições desnecessárias a vírus e desinfetantes. É possível 
desinfetar automaticamente uma região mais ampla com mais segurança, além de 
direcionar uma área específica para iniciar a pulverização no local. 

Referência: 

https://gehlpeople.com/projects/u-s-a-ideo-colab/
https://edition.cnn.com/2020/04/26/us/covid-19-sewage-testing/index.html
https://www.nesta.org.uk/blog/smart-cities-during-covid-19/
https://www.torinocomestai.org/
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/torino-city-love
https://www.torinocitylab.it/en/submit-to/challenge/torino-city-love
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https://www.xa.com/en/news/official/xag/72  
 
Aplicativo de entrega compila dados sobre segurança alimentar 
África do Sul 

O GreenFingers Mobile está combinando o fornecimento agregado de alimentos a uma 
demanda crescente nas comunidades sul-africanas. As famílias podem ser cadastradas 
digitalmente no sistema e rastrear cupons de alimentos. Além disso, a plataforma 
possibilita mensurar a necessidade de alimentos em uma comunidade a qualquer 
momento. 

Referência: 
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-
africa/ 
 
Democratização da internet através do Wi-fi Drive-in 
Washington, Estados Unidos 

De maneira a evitar que pessoas de baixa renda parem de estudar e procurar trabalho, 
o estado de Washington disponibilizou acesso gratuito e temporário à internet, para 
aqueles que não têm serviço de banda larga em casa. Assim, com a preocupação de 
evitar aglomerações, os pontos de Wi-fi se encontram em estacionamentos, para que 
seja possível utilizá-lo dentro de diferentes veículos simultaneamente, estilo Drive-in 

Referência: 
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-
hotspots-location-finder/ 
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers 
 
Ônibus como ponto de conexão de internet móvel 
Indiana, Estados Unidos 

Vinte ônibus, que estavam sem utilização, foram transformados em pontos de conexão 
de internet móvel. A medida visa possibilitar que estudantes tenham acesso à internet 
para dar continuidade ao seu processo de aprendizado durante a quarentena de forma 
online. 

Referência: 
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-
access-homework/608116/ 
 
Painel de Controle do Coronavírus 
Tel Aviv-Yafo, Israel 

O departamento de Computador e Tecnologia da Informação da cidade desenvolveu um 
painel de controle com os números de doentes, suspeitos, óbitos, etc. de modo a guiar 
as medidas do governo na gestão da crise. 

https://www.xa.com/en/news/official/xag/72
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://greenfingersmobile.com/tech-to-scale-covid-19-food-parcel-and-voucher-delivery-in-africa/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-finder/
https://www.seattle.gov/mayor/covid-19#internetaccesscomputers
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
https://www.citylab.com/equity/2020/03/coronavirus-online-schools-homework-internet-access-homework/608116/
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Referência: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Bancos públicos com divisórias 
Milão, Itália 

O arquiteto milanês, Antonio Lanzillo, projetou bancos públicos equipados com 
divisórias em forma de "escudos" de acrílico. 

Referência: 
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html 
 
Autorização de votações online ou por correios 
Rússia 

Uma lei foi aprovada pelo governo russo de modo a permitir que as votações para as 
emendas constitucionais do presidente sejam feitas remotamente por correios ou por 
e-mail. 

Referência: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-
constitutional-amendments-a702 
 
Plataforma digital para criação de empresa 
Abomey-Calavi e Porto-Novo, Benim 

Uma plataforma digital foi disponibilizada para criação de empresas. Por meio dela, 
todas as formalidades poderão ser concluídas em apenas duas horas. A UNCTAD 
considera a iniciativa um dos cinco melhores sistema de criação 100% online. 

Referência: 
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-
quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/ 
 
Desafios da modernização de imóveis e criação de comunidades inclusivas 
Smart City Expo World Congress - 2018 Report 

Um dos desafios urbanos é a criação de habitações acessíveis, dificultada pelo aumento 
das despesas com o aluguel de moradias, por exemplo. Políticas habitacionais devem 
levar em conta mudanças demográficas e localidades como um todo, assim como a 
diversidade econômica das respectivas áreas. 

Referência: 
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf 

Criação de um comitê de crise epidemiológica  
Suriname 

https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://edition.cnn.com/style/article/cities-design-coronavirus/index.html
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/13/russia-to-allow-remote-voting-for-putins-constitutional-amendments-a70268
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://www.gouv.bj/actualite/686/dematerialisation-services-publics---creer-entreprise-quelques-clics-desormais-realite-abomey-calavi-porto-novo/
https://media.firabcn.es/content/S078018/docs/Report_SCEWC18.pdf
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Foi criado um comitê de crise epidemiológica no país para prevenir a disseminação do 
vírus. O comitê irá reportar suas ações e descobertas ao Ministério da Saúde. 

Referência:  
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-geïnstalleerd/ 
 
Uso compulsório de máscaras 
Alemanha; República Tcheca; Eslováquia; Áustria 
 
Apesar do uso de máscaras não ser tão efetivo quanto a frequente higienização das mãos 
para diminuir o contágio pela COVID-19, estes países recorreram à obrigatoriedade do 
uso das mesmas pela população em transportes públicos e enquanto estiverem fazendo 
compras. Em um estado ao norte da Alemanha, aqueles que tossirem no transporte 
público e estiverem sem a máscara deverão pagar uma multa de valor equivalente a 
$27.  
 
Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196 
 
Presidentes sul-americanos reprovam postura do governo brasileiro 
Argentina, Chile e Equador 

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, informou que o posicionamento adotado 
pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, representa um risco para a região. Os chefes 
de Estado do Chile e do Equador anunciaram medidas de reforço nas fronteiras com o 
Brasil e compartilham do mesmo posicionamento do governo argentino, que a 
administração federal do Brasil está minimizando a gravidade da pandemia. 

Referência: 
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-
poe-regiao-em-risco-1.2334241 
 
Suporte de operação de paz das Nações Unidas 
República Centro-Africana 

A Minusca (Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização 
da República Centro-Africana) apoiará o governo no combate à propagação do novo 
coronavírus. Mantendo suas responsabilidades de proteção à população civil e garantia 
da aplicação dos acordos de paz, a missão também será responsável por melhorar o 
acesso à água, doação de produtos de higiene e campanhas de informação sobre a 
COVID-19. 

Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-
mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/ 
 

http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
http://health.gov.sr/actueel/2020/epidemiologische-crisiscommissie-ge%C3%AFnstalleerd/
https://www.bbc.com/news/world-europe-52382196
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.otempo.com.br/mundo/fernandez-diz-a-uruguai-e-chile-que-epidemia-no-brasil-poe-regiao-em-risco-1.2334241
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
https://www.jeuneafrique.com/931599/politique/tribune-malgre-le-covid-19-la-minusca-reste-mobilisee-aux-cotes-du-peuple-centrafricain/
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Distribuição de máscaras  
Batman, Turquia 

O município de Batman tem fornecido em torno de 53 mil máscaras por semana para 
sua população. As autoridades locais distribuem as máscaras diariamente em 
diferentes pontos da cidade para melhor atender a todos enquanto o isolamento social 
continua. 
 
Referência: 
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--
belavkir.asp 
 
Desinfecção de espaços  
Çankaya, Turquia 

Funcionários da área de dedetização de pragas foram designados para a ação de 
desinfecção de espaços públicos, farmácias e pontos de táxi, sem cessar as ações que 
já estavam em andamento antes da COVID-19. Aproximadamente 80 toneladas de 
produtos desinfetantes diluídos já foram utilizados em 5,141 pontos da cidade.  

Referência: 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-
4150578 
 
Locais para celebrações de casamento e parcerias civis 
Luxemburgo 

O governo aprovou uma derrogação permitindo ao registrador civil que pudesse celebrar 
casamentos em outros espaços públicos que não fosse necessariamente a prefeitura. A 
organização de cerimônias de casamento na prefeitura, com um máximo de 20 pessoas, 
estava trazendo problemas devido ao tamanho insuficiente do local e pela aglomeração 
de pessoas. 

Referência: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-
mariages.html 
 
Desinfecção de ruas  
Kabul, Afeganistão 
 
O município de Kabul organizou uma força tarefa para a desinfecção de ruas e locais 
com alto fluxo de pessoas. As desinfecções são feitas por funcionários e caminhões de 
bombeiros. Já são 14 mortos na cidade e mais de 400 casos confirmados na capital 
afegã. O país ainda se encontra na fase inicial de contaminação.  

Referências:  

http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
http://www.batman.bel.tr/kr/icerik/25/12564/saredarya--me--zdey-53-hezar-maske--belavkir.aspx
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/5-bin-141-noktada-dezenfekte-calismasi-41505781
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/05-lieux-mariages.html
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https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-
%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-
%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93 
 
Novos procedimentos para fornecimento de equipamentos de proteção 
Letônia  

O governo adotou importantes decisões em reunião, que irão facilitar o fornecimento de 
dispositivos médicos e equipamentos de proteção. Será, então, possível adquirir, por 
meio de aquisições organizadas por pessoas públicas esses equipamentos, para os 
cidadãos que a princípio não contraíram a COVID-19 ou estão aguardando resultados de 
exame para confirmar a doença.  

Referência: 
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-
personal-protective-equipment 
 
Operação Sem Máscara, Sem Entrada 
Gana 

Pessoas que andam sem máscaras são impedidas de acessar o Distrito Central de 
Negócios de Acra. A operação Sem Máscara Sem Entrada é monitorada pela polícia, que 
tornou o uso de máscaras obrigatório em lugares públicos, e faz parte de um conjunto 
de medidas adotadas pelo governo para mitigar a propagação do novo coronavírus. O 
número de casos em Gana é estimado em  2.719  pessoas contaminadas e 18 mortes. 

Referência: 
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/ 
 
Apoio em equipamento e profissionais da saúde 
África do Sul 

Um avião carregado de 200 médicos e doações de equipamentos medicinais vindo da 
Cuba chegou na capital sul-africana para ajudar o país na luta contra o novo coronavírus. 
Os médicos serão alocados em diferentes províncias da África do Sul sob supervisão do 
Ministro da Saúde. A África do Sul até então registrou 4.361 casos incluindo 86 mortos 
pelo novo coronavírus. 

Referência:  
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 
 
Adiamento de eleições regionais 
Indonésia 

https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://km.gov.af/3441/%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8D-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%DA%89%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%88%DA%93%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A6-%D9%BE%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DA%93
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
https://www.mk.gov.lv/en/aktualitates/cabinet-ministers-approves-new-procedures-provision-personal-protective-equipment
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
http://www.africanews.com/2020/05/05/coronavirus-updates-from-ghana/
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048
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As eleições estaduais e municipais, previstas para ocorrer em setembro, foram adiadas 
para dezembro de 2020. De acordo com a autoridade eleitoral, a decisão foi tomada 
tendo em vista a possível propagação do vírus nas áreas rurais do país, caso as eleições 
se mantivessem na data prevista. Os casos da COVID-19 no país continuam aumentado 
desde o início de abril, tendo registrado 895 mortes no dia 06 de maio. 

Referência:  
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-
cases-rise-to-12071/ 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/ 

Preparação para segunda onda de contaminação 
Indonésia 

O plano nacional de contenção da segunda onda inclui: 1) avaliar a efetividade das 
restrições e isolamentos até o momento; 2) rastreamento e testes para contatos 
próximos de pacientes infectados; 3) um monitoramento mais rígido dos trabalhadores 
migrantes; 4) fornecer um apoio maior às famílias de baixa renda 5) criar uma central 
de comunicação para feedbacks a respeito da atuação do governo frente à pandemia.  

Referencia: 
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-
pandemic 
 
Estabelecimento de punições para quem não seguir as medidas de contenção 
Arábia Saudita 

A realeza da Arábia Saudita anunciou que aqueles cidadãos ou empresas que violarem 
as medidas, como furar a quarentena ou usar a autorização de mobilidade durante o 
toque de recolher em situações não determinadas pelo governo, serão 
responsabilizados. As punições variam de um mês a um ano de reclusão ou pagamento 
de multa até aproximadamente 27 mil dólares. 

Referência: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 
 
Medidas de prevenção sanitárias de trânsito aduaneiro 
Bolívia, Colômbia, Equador e Peru 

Será aplicado um protocolo de entrega de documentos por correio eletrônico no lugar 
de documentos físicos, como anteriormente, para o trânsito aduaneiro entre as 
fronteiras, evitando o contato físico. 

Referência: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-
sanitaria-operaciones-aduaneras 
 

https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://covid19data.com/2020/05/06/coronavirus-to-delay-regional-elections-in-indonesia-as-cases-rise-to-12071/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-new-fivepoint-plan-anticipates-second-wave-of-pandemic
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/06/nota/7833222/paises-can-prevencion-sanitaria-operaciones-aduaneras
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Descentralização da venda de produtos alimentares 
São Tomé e Príncipe 

A feira de venda de produtos alimentícios, que acontecia localidade específica da ilha, 
será descentralizada e dividida entre diferentes locais para evitar aglomerações. A 
divisão será feita por distritos e somente serão atendidos compradores com máscaras 
e que respeitarem as distâncias informadas no local. 

Referência: 
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-
alimentares-para-evitar-aglomeracoes/ 
 
Fechamento do porto 
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul 

O porto de Grytviken será fechado para visitantes até agosto de 2020. A medida visa 
diminuir aglomerações, já que o porto é um local de grande visitação turística devido ao 
seu museu e histórico de caça de baleias. As preparações para a próxima temporada de 
pesca continuam com trabalhadores em ‘home office’. Visitas físicas estão restritas e 
devem acontecer somente quando necessárias. 

Referência: 
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/ 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Quarentena e 

Isolamento 
Funerais e 

Sepultamentos 
Funcionamento 

do comércio 
Controle 

Migratório 
Serviços 
Digitais 

Força 
Tarefa 

Gestão de 
Resíduos  

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Afeganistão         X 

África do Sul         XX 

Alemanha XX    X   
XX X 

Andorra        X  
Arábia 
Saudita        

X 
XX 

Argentina XXXX  X X X   
X X 

Argélia X  X     
X 

 
Austrália   X     

XX 
 

Áustria       X  XX 

Bahamas    X      

Bahrein        X  

Bangladesh X         

Bélgica XX         

Benim    X     X 

Bolívia X   X    
X 

 
Botswana        X X 

Brasil XXX    X   
 X 

Bulgária        X  

http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.stp-press.st/2020/05/07/covid-19-governo-descentraliza-venda-de-produtos-alimentares-para-evitar-aglomeracoes/
http://www.gov.gs/gsgssi-covid-19-update/
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Quarentena e 

Isolamento 
Funerais e 

Sepultamentos 
Funcionamento 

do comércio 
Controle 

Migratório 
Serviços 
Digitais 

Força 
Tarefa 

Gestão de 
Resíduos  

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Burkina Faso XX   X    
X 

 
Cabo Verde X  X     

 
 

Camarões        X  

Camboja    X     X 

Canadá X  XXX     
 

 
Chile XXX    X   

 X 

China X X       X 

Chipre        XX  

Colômbia XXX  X  X   
X X 

Coréia do Sul X    X   
X 

 
Costa do 
Marfim X       

 

 
Costa Rica X  XX     

X 
 

Croácia        X  

Djibouti    X      

Egito XX       
 

 
Emirados 

Árabes        
X 

 

Eslovênia XX       
 

 
Espanha XXX X X  X  X X 

 
Estados 
Unidos X XX XX  X X  

 
XXX 

Eslováquia        XX X 

Estônia XX  X    X  X 

Equador XX     X  
X XXX 

Filipinas X         

França XX XX XXX  XX  X  X 

Gana         X 

Granada   X X      

Guatemala XX       
 

 
Guiné Conacri        X  

Guiné 
Equatorial        

X 
 

Holanda        X  

Honduras   X     
 X 

Ilhas Cayman  X        
Ilhas Virgens 

Britânicas       X 
 

 

Indonésia X   X    
 XX 

Índia X   X    X  

Iraque X       
 

 
Irlanda        

 X 
Irlanda do 

Norte        
X 
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Quarentena e 

Isolamento 
Funerais e 

Sepultamentos 
Funcionamento 

do comércio 
Controle 

Migratório 
Serviços 
Digitais 

Força 
Tarefa 

Gestão de 
Resíduos  

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Irã        
 X 

Israel  X      
XX X 

Itália XXX X      
X XXX 

Jamaica XX   X      

Japão XX   X    
 X 

Jordânia X      XX   

Letônia        X X 

Lituânia X         

Luxemburgo         X 

Marrocos   X       

Madagascar X       
X 

 
Malta    X      

Mauritânia        X  

México  X  X      

Moçambique X       
 

 
Mônaco        X  

Myanmar    X    
 

 
Nova 

Caledônia    X    
 

 

Nova Zelândia  XX X X    
X 

 
Paraguai        

X X 

Peru         X 

Polônia        X  

Portugal        X  

Quênia X        X 

Reino Unido    X  X  
XX X 

República 
Centro-
Africana        

 

X 
República 

Democrática 
do Congo X       

 

 
República 

Tcheca        
 

X 

Ruanda        X  

Rússia XX   XX    
 X 

Romênia X       
  

São Tomé e 
Príncipe        

 
X 

Seicheles   X       

Senegal        X  

Sérvia        X  

Singapura XXX       
 X 

Suíça        X  
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Quarentena e 

Isolamento 
Funerais e 

Sepultamentos 
Funcionamento 

do comércio 
Controle 

Migratório 
Serviços 
Digitais 

Força 
Tarefa 

Gestão de 
Resíduos  

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Suriname         X 

Tailândia X         

Taiwan X  X     
 XX 

Tanzânia        X  

Turquia         XX 

Uruguai    X      

Vietnã        X  

X = ação adicionada na 9ª edição             X = ação adicionada na 8ª edição  X = ação mapeada em edições anteriores 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL  
A pandemia global do novo coronavírus tem provocado impactos assimétricos sobre os 
grupos mais vulneráveis da população. Em outras palavras, impactos sociais e 
econômicos são mais intensamente sentidos pela parcela da população que se encontra 
em situação de vulnerabilidade. Idosos, moradores de rua, trabalhadores autônomos e 
informais, e pessoas com menor renda, em especial moradores de favelas e periferias, 
são alguns dos segmentos que experienciam dificuldades mais intensas neste período 
e que requerem, portanto, maior suporte por parte do Estado no enfrentamento à 
pandemia. 

Os idosos representavam, em 2010, mais de 20,5 milhões de pessoas no Brasil. Isso 
significa que ao menos 10% da população brasileira se insere no grupo de risco aos 
efeitos mais graves da doença e exigem, por consequência, maiores cuidados 
preventivos. 

O distanciamento social, por outro lado, não é uma opção possível para milhares de 
famílias sem que haja sacrifícios financeiros relevantes e a precarização da qualidade 
de vida. A alta densidade demográfica e o compartilhamento de moradias de poucos 
cômodos são realidades que impedem a prática recomendada do distanciamento. De 
acordo com o Censo de 2010, 11,4 milhões de pessoas – cerca de 6% da população - 
viviam em aglomerados subnormais no Brasil. 

Trabalhadores sem carteira assinada correspondem a 38 milhões de brasileiros, o 
equivalente a 40% do mercado, sendo que desses, cerca de 10 milhões dependem do 
comércio para sobreviver. Isso significa que uma expressiva parcela da população 
brasileira não tem acesso a benefícios trabalhistas, seguro desemprego e proteção 
social, estando significativamente mais vulneráveis à crise econômica decorrente da 
redução do consumo que resulta da quarentena. 

O abastecimento regular de água potável, o tratamento de esgoto e o manejo de resíduos 
sólidos não são ainda serviços de alcance universal. De acordo com a PNAD 2015, 27,5% 
dos domicílios urbanos do Brasil ainda não contavam com os três serviços básicos de 
saneamento naquele ano. O acesso a produtos de higiene básica tampouco é acessível 
a milhares de pessoas. Logo, problemas crônicos da infraestrutura urbana e da 
desigualdade social têm funcionado como catalisadores da contaminação pelo vírus no 
país. 

Ainda mais crítica é a situação da população de rua, que, estima-se, seja de mais de 100 
mil pessoas no Brasil. Em um contexto de alto risco de contaminação torna-se ainda 
mais urgente o fornecimento de unidades habitacionais, ainda que temporárias, para 
proteger esse segmento da contaminação pela COVID-19. 

Em que pese a mudança dos dados demográficos de um país para outro, todos os 
governos têm enfrentado, em maior ou menor medida, o desafio de proteger do contágio 
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os seus segmentos populacionais mais sensíveis. E, por essa razão, observa-se a 
movimentação de governos nacionais, regionais e municipais de todo o mundo no 
sentido de colocar em prática ações de suporte direcionadas a grupos específicos da 
população. 

As medidas de assistência social identificadas neste estudo podem ser divididas em três 
frentes principais: medidas assistenciais à população em situação de rua, auxílios 
financeiros e fiscais para reforçar a renda básica das famílias carentes e cuidados 
especiais em centros de acolhimento de idosos. Essas três frentes se desdobram em 
diversas ações, como o provimento de abrigos para pessoas em situação de rua, 
distribuição de cestas-básicas às famílias carentes, suspensão do corte de luz e água 
em caso de inadimplência, fornecimento de renda básica suplementar de caráter 
emergencial, entre outras iniciativas descritas a seguir. 
 

Ações mapeadas – 9ª Edição 

País Proteção Especial a 
Idosos 

Ações específicas de 
gênero Outras Ações 

Argentina X   

Espanha  X  

Estados Unidos   X 

Colômbia  X  

X = número de ações por país, adicionados na 9ª edição 

1. Auxílio a Populações de Rua 

As atuações mais frequentes no que se refere às populações em situação de rua 
envolvem o aumento do número de abrigos disponíveis e consequentemente de vagas, 
além da intensificação de medidas sanitárias como disponibilização de equipamentos 
para banho e pontos para higienização das mãos. Quartos de hotéis e ginásios e estádios, 
foram alocados para abrigar essas populações. Suspensão das ações de despejo e 
flexibilização dos pagamentos de impostos também são medidas adotadas para impedir 
o crescimento do número de pessoas em situação de rua. 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Estratégia de combate à contaminação durante o verão 
Seul, Coréia do Sul 
 
Medidas específicas foram desenvolvidas para impedir que com a onda de calor e as 
atividades recreativas de verão, houvesse um crescimento no número de infectados pela 
COVID-19. Assim, serão concentrados esforços de desinfecção diária em áreas com 
maior presença de populações vulneráveis, tais como abrigos, albergues e locais com 
pessoas em situação de rua. 
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Referência: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-comprehensive-summer-measures-centered-
around-response/?cat=29 
 
Abertura de abrigo para moradores de rua 
Manila, Filipinas 
 
O governo abriu um novo abrigo para moradores de rua na quadra esportiva coberta de 
“San Andreas” na cidade de Manila. Como medida de proteção aos cidadãos em situação 
vulnerável, a quadra foi dividida em cubículos individuais separados por telas protetivas.  
 
Referências: 
http://manila.gov.ph/2020/04/shelter-for-the-homeless 
https://borgenproject.org/10-facts-about-poverty-in-manila/ 

2. Proteção Especial para Idosos 

Tendo em vista as medidas relativas à população idosa, um dos grupos de risco da 
pandemia, a principal tendência é o seu isolamento. Casas de repouso e hospitais já 
proibiram visitas regulares, ficando a critério dos gerentes dessas instituições a 
permissão de visitas específicas. Outra medida foi o estabelecimento de um intervalo de 
horário para idosos realizarem serviços básicos - como compras em farmácias e 
supermercados - para evitar o contato com outras pessoas. 

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

 
Assistência e mapeamento da vulnerabilidade social 
Rosário, Argentina 
 
Considerando a maior vulnerabilidade de pessoas idosas à pandemia da COVID-19, está 
sendo desenvolvido um mapeamento da localização dessas pessoas na cidade. Nesse 
sentido, ao conhecer a distribuição de idosos pela cidade, é feito um serviço voluntário 
de entrega de supermercado a essas pessoas, além de também ser feito um 
acompanhamento por telefone da sua saúde física e mental durante o confinamento. 
 
Referência: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzamos-en-la-elaboracion-de-mapas-para-
municipios 
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/red-solidaria-rosario-cuida-a-los-grandes 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 

 
Cortes de cabelo a domicilio para maiores de 65 anos 
Eyupsultan, Turquia 
 

http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-comprehensive-summer-measures-centered-around-response/?cat=29
http://english.seoul.go.kr/seoul-announces-comprehensive-summer-measures-centered-around-response/?cat=29
http://manila.gov.ph/2020/04/shelter-for-the-homeless/
http://manila.gov.ph/2020/04/shelter-for-the-homeless/
https://borgenproject.org/10-facts-about-poverty-in-manila/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzamos-en-la-elaboracion-de-mapas-para-municipios
https://www.argentina.gob.ar/noticias/avanzamos-en-la-elaboracion-de-mapas-para-municipios
https://www.rosario.gob.ar/web/coronavirus/red-solidaria-rosario-cuida-a-los-grandes
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Tendo já decretado a reabertura de salões de beleza no município para evitar que a 
população vulnerável se arrisque ao sair de casa, a Secretaria de Serviços Sociais 
ofereceu serviços de barbearia a domicílio para a população masculina idosa. Os 
profissionais deverão utilizar roupas protetoras e máscaras e fazer a desinfecção dos 
materiais a cada pessoa atendida.  

Referência: 
https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/65-yas-ustu-vatandaslara-bayram-surprizi/15741  
 
Assistência aos cidadãos acima de 65 anos 
Tel Aviv, Israel  
 
A cidade está localizando idosos que moram sozinhos, tenham sua mobilidade limitada 
ou outras limitações e identificando os endereços e números de telefone. A 
Administração de Serviços Sociais manterá contato com eles diariamente, estando à 
postos para ajudar, enviando comida, medicamentos e outras necessidades básicas. 

Referência: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Medidas de proteção a residentes de casa de repouso 
Salzburgo, Áustria 
 
O estado de Salzburgo tem como meta que todas as pessoas que moram nas 75 casas 
de repouso espalhadas pela cidade sejam testadas dentro de quatro a cinco semanas. 
Serão avaliados residentes, prestadores de cuidados e outros funcionários, além das 
equipes dos hospitais. A intenção é prover um cuidado maior aos idosos que precisam 
de todo tipo de atendimento, e garantir que não estejam doentes. 
 
Referência:  
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-
pflegeheimen-weiter-86631076   
 
Apoio às casas de repouso 
Polônia 
 
Segundo a Ministra da Família, Trabalho e Política Social, o governo polonês vem 
apoiando financeiramente asilos, fornecendo produtos de higiene (máscaras, luvas e 
etc.), tendo alocado uma quantia adicional de 20 milhões de zloty polonês (cerca de 26 
milhões de reais) para auxiliar a atividade atual dos lares de idosos. 
 
Referência:  
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-supports-nursing-homes.html 
 
 

https://www.eyupsultan.bel.tr/tr/main/news/65-yas-ustu-vatandaslara-bayram-surprizi/15741
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-pflegeheimen-weiter-86631076
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-pflegeheimen-weiter-86631076
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-pflegeheimen-weiter-86631076
https://www.sn.at/salzburg/politik/corona-schutzmassnahmen-so-geht-es-in-salzburgs-pflegeheimen-weiter-86631076
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-supports-nursing-homes.html
https://www.premier.gov.pl/en/news/news/the-government-supports-nursing-homes.html
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3. Auxílio Financeiro à População 

Em meio à situação de crise é importante que a população, sobretudo aqueles em 
situação de vulnerabilidade, recebam auxílio do Estado, uma vez que são os primeiros e 
os mais impactados pelas consequências econômicas e sociais da COVID-19. Tendo isso 
em vista, diversos países vêm implementando ou expandindo programas de suporte à 
população mais pobre, como renda mínima emergencial, auxílio financeiro àqueles em 
situação de vulnerabilidade, expansão de programas de auxílio que abarquem um maior 
número de pessoas, entre outras medidas. 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

 
Assistência para as populações vulneráveis  
Burkina Faso 
 
Para ajudar as famílias mais vulneráveis a enfrentarem a crise, 43 OOO pessoas 
receberão 20.000 Fcfa (200 reais) por mês, durante 3 meses. A escolha se baseia no nível 
de renda, tamanho da família, número de refeições por dia, pessoas com deficiência 
física e todos que tiveram a COVID-19 e que precisam de assistência. 
 
Referência: 
http://lefaso.net/spip.php?article97060 
 
Subsídio para desempregados 
África do Sul 
 
O governo anunciou o pagamento de ajuda social no valor de R350 (rands) mensais, 
equivalentes a cerca de US$ 18, aos desempregados que não estão recebendo outros 
subsídios governamentais. A solicitação da ajuda poderá ser feita por meio de canais 
eletrônicos, e-mail, SMS e WhatsApp. 
 
Referência: 
https://www.sanews.gov.za/south-africa/how-access-r350-covid-19-grant 
 
Centralização dos fundos de solidariedade 
Camarões 
 
O ministro camaronês da administração territorial solicitou o fechamento dos fundos de 
empresas no combate ao novo coronavírus. A decisão se baseia na necessidade, 
segundo o membro do governo, de seguir as diretrizes de contribuição financeira 
estabelecidas pelo presidente, Paul Biya. Para isso, o governo conta com um fundo 
especial com valor inicial de aproximadamente 1,62 milhão de dólares e que já recebeu 
uma quantia adicional de mais um milhão de euros. 
 
Referência:  

http://lefaso.net/spip.php?article97060
https://www.sanews.gov.za/south-africa/how-access-r350-covid-19-grant
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https://www.jeuneafrique.com/925306/politique/coronavirus-au-cameroun-les-operations-de-
solidarite-dans-le-viseur-du-gouvernement/ 
 
Auxílio financeiro a profissionais do sexo 
Japão 
 
Profissionais do sexo japonesas foram autorizadas a aplicar para receber ajuda 
financeira do pacote governamental macroeconômico de aproximadamente 990 bilhões 
de dólares. Assim, agências de prostituição recebem subsídios governamentais para 
apoiar as mães afetadas pelas escolas fechadas, além das profissionais poderem aplicar 
individualmente para receber o dinheiro devido à perda de renda. 
 
Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/04/19/asia/japan-sex-workers-coronavirus-intl-hnk/index.html 
      
Distribuição de cestas-básicas nas escolas 
Buenos Aires, Argentina 
 
A fim de garantir uma alimentação de qualidade aos alunos durante o período de 
pandemia e de isolamento social, estão sendo distribuídas cestas-básicas em 1.200 
escolas da cidade quinzenalmente. 
 
Referência: 
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
 
Distribuição de pagamentos emergenciais 
Paquistão 
 
A parte mais pobre do Paquistão vem sofrendo com as medidas de isolamento social em 
decorrência da COVID-19, por isso o governo do país desenvolveu um programa de 900 
milhões de dólares para realizar pagamentos emergenciais em dinheiro para 
aproximadamente 12 milhões de famílias. Cada família receberá 75 dólares, o 
equivalente para sobreviverem durante quatro meses. 
 
Referência: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/using-cash-payments-protect-poor-pakistan/ 
 
Distribuição de cestas-básicas para mototaxistas 
Salvador, Brasil 
 
Entre os dias 29 de abril e 6 de maio foram distribuídas, pela Prefeitura de Salvador, 
cerca de 1,3 mil cestas-básicas para mototaxistas credenciados. A entrega ocorreu de 
forma escalonada para que não houvesse aglomeração. Para receber o benefício 

https://www.jeuneafrique.com/925306/politique/coronavirus-au-cameroun-les-operations-de-solidarite-dans-le-viseur-du-gouvernement/
https://www.jeuneafrique.com/925306/politique/coronavirus-au-cameroun-les-operations-de-solidarite-dans-le-viseur-du-gouvernement/
https://edition.cnn.com/2020/04/19/asia/japan-sex-workers-coronavirus-intl-hnk/index.html
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/using-cash-payments-protect-poor-pakistan/
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bastava apresentar alvará de circulação ou crachá, juntamente com documento de 
identificação. 
 
Referência: 
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-
inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de-salvador 

4. Medidas específicas de gênero 

Os impactos socioeconômicos provocados pela pandemia de COVID-19, bem como a 
implementação de algumas medidas de combate à doença, em especial o isolamento 
social, que induz os cidadãos a permanecerem em casa, tendem a aumentar os casos 
de violência doméstica contra mulheres. Diante deste cenário, diversas ações têm sido 
executadas com o objetivo de reduzir este quadro, tais como a criação de aplicativos de 
denúncia, a distribuição de informativos, a abertura de linhas telefônicas de 
atendimento, a introdução de medidas protetivas, dentre outras. 
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Estratégia para atender e prevenir violência doméstica 
Bogotá, Colômbia 
 
A estratégia “Espacios Seguros” é uma aliança entre 630 lojas, farmácias e 
supermercados para prevenir e atender casos de violência doméstica. Mulheres podem 
contatar a pessoa encarregada na loja que iniciará os procedimentos necessários frente 
à situação específica. 
 
Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-espacios-seguros-para-prevenir-y-
atender-violencias-en-supermercados-y 
 
Moradias compartilhadas para vítimas de violência doméstica 
Madrid, Espanha 
 
A Prefeitura abriu um novo abrigo emergencial para abrigar mulheres vítimas de 
violência doméstica que precisam de proteção no contexto da pandemia causada pela 
COVID-19. São três casas com quinze vagas para mulheres e filhos, onde são realizadas 
tarefas de apoio social para promover a recuperação deles no processo de mudança e 
melhoria. As mulheres são atendidas por uma assistente social e uma educadora social. 
 
Referência: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-
victimas-de-violencia-de-
genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgne
xtchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de-salvador
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de-salvador
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias-4/56494-prefeitura-inicia-entrega-de-cestas-basicas-a-mototaxistas-credenciados-de-salvador
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-espacios-seguros-para-prevenir-y-atender-violencias-en-supermercados-y
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-espacios-seguros-para-prevenir-y-atender-violencias-en-supermercados-y
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-pone-en-marcha-15-plazas-en-viviendas-compartidas-para-victimas-de-violencia-de-genero/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7200a37e3f2a2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Seminário sobre participação das mulheres nos processos de paz durante a COVID-19 
Noruega 
 
A Ministra das Relações Exteriores da Noruega convidou especialistas em participação 
e liderança das mulheres na construção da paz e prevenção de conflitos para um diálogo 
sobre desafios e oportunidades para a participação das mulheres nos processos de paz 
nos tempos da pandemia. O público pôde enviar perguntas antes e durante o evento, que 
foi realizado no dia 6 de maio. 
 
Referência:  
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/live-webinar-connected-or-mute/id2700786/  
 
Parceria com o PNUD para mitigar a violência doméstica 
Tashkent, Uzbequistão 
 
Desde o estabelecimento da quarentena em março, no Uzbequistão, os números de 
violência doméstica aumentaram. Assim sendo,o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), em um projeto com o governo central do país, desenvolveu 
folhetos que serão distribuídos em farmácias com informações necessárias para 
auxiliar as vítimas. 
 
Referência: 
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/04/red
ucing-domestic-violence-caused-by-the-covid-19-lockdown-in-uz.html 
 
Ferramenta para a solicitação de ajuda em caso de violência doméstica 
Buenos Aires, Argentina 
 
O confinamento obrigatório agravou situações de violência de gênero e doméstica. 
Buenos Aires passou a disponibilizar o WhatsApp da cidade, Boti, para a solicitação de 
ajuda de forma segura e acessível. Para receber instruções a pessoa deve enviar a 
mensagem «Violência doméstica» pela ferramenta para receber as instruções 
necessárias. 
 
Referência:  
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-
para-la-contencion-de-victimas-de 

5. Outras Ações 

Apesar da implementação do distanciamento social obrigatório em diversos países, é 
importante que outros serviços sociais sejam mantidos, a exemplo do atendimento às 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/live-webinar-connected-or-mute/id2700786/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/live-webinar-connected-or-mute/id2700786/
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/04/reducing-domestic-violence-caused-by-the-covid-19-lockdown-in-uz.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/04/reducing-domestic-violence-caused-by-the-covid-19-lockdown-in-uz.html
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-para-la-contencion-de-victimas-de
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-para-la-contencion-de-victimas-de
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-habilito-su-linea-de-whatsapp-para-la-contencion-de-victimas-de
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vítimas de violência doméstica, mulheres grávidas, entre outros. Medidas relacionadas 
a outros grupos específicos também foram adotadas e/ou reforçadas.  

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

 
Programa de voluntariado 
Nova York, Estados Unidos 
 
NYC Serviço lidera a Coordenação da Força Tarefa de Voluntariado de maneira a 
centralizar os esforços durante a pandemia. A força tarefa apoia organizações com 
necessidade de voluntários para proverem serviços críticos, como entrega de alimentos 
a cidadãos vulneráveis. Além de identificar oportunidades que os residentes podem 
apoiar, com o entendimento de que a saúde de todos é a prioridade. 
 
Referência: 
https://www.nycservice.org/pages/pages/214 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Seguro de vida para profissionais de saúde  
Etiópia 
 
Um acordo de seguro de vida foi assinado entre o Ministério da Saúde e a Ethiopian 
Insurance Corporation para a proteção dos profissionais de saúde. Os médicos que estão 
atuando nas instalações de quarentena, laboratórios e equipes de intervenção são 
prioridades. 
 
Referência:  
https://fr.africanews.com/2020/05/09/coronavirus-l-ethiopie-offre-une-assurance-vie-aux-
personnels-soignants/ 
 
Distribuição de alimentos para alunos 
Estados Unidos 
 
Escolas de diversos distritos estão se organizando para distribuir alimentos aos alunos 
em situação de vulnerabilidade. A ação é feita em espaços abertos, seguindo as 
orientações de distanciamento social, em que os alunos ou famílias apenas recebem o 
alimento e vão embora.  
 
Referência:  
https://www.resilience.org/stories/2020-05-11/feeding-americas-kids-during-covid-19/ 
 
Proteção ambiental e alimentícia 
Tel Aviv, Israel 
 

https://www.nycservice.org/pages/pages/214
https://fr.africanews.com/2020/05/09/coronavirus-l-ethiopie-offre-une-assurance-vie-aux-personnels-soignants/
https://fr.africanews.com/2020/05/09/coronavirus-l-ethiopie-offre-une-assurance-vie-aux-personnels-soignants/
https://www.resilience.org/stories/2020-05-11/feeding-americas-kids-during-covid-19/
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A Autoridade de Proteção Ambiental e Sustentabilidade do município tem incentivado o 
preparo de comida em casa durante a pandemia. Além disso, estão sendo enviados kits 
de agricultura para incentivar cidadãos que moram em casas a produzirem o próprio 
alimento. 
  
Referência:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Cuidados com os animais de rua 
Tel Aviv, Israel 
 
Os inspetores do Departamento de Serviços Veterinários e voluntários de ONGs estão 
garantindo que esses animais sejam alimentados. A comida é comprada e fornecida pelo 
município.  
 
Referência:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 

 
Fornecimento de alimentos e medicamentos 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
Comida e medicamentos serão fornecidos para todas as famílias em situação de 
vulnerabilidade. A distribuição será feita por distrito e as pessoas em necessidade 
devem ligar para um número para serem atendidas. O governo disponibilizou 2 milhões 
de dólares para essa ação que visa priorizar a saúde e segurança da população durante 
a crise. 
 
Referência:  
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 
Distribuição de cestas básicas 
Marrocos 
 
Como forma de mitigar os efeitos da pandemia, o Rei Mohamed VI deu as instruções 
para a operação ‘Ramadan 1441’ que distribuirá cestas básicas para 600.000 famílias 
consideradas em situação de vulnerabilidade. Para a compra dos alimentos e logística 
da operação estão sendo investidos 85 milhões de dirhams marroquinos, equivalentes, 
aproximadamente, a US$ 8,5 milhões. 
 
Referência: 
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-launches-foodstuffs-distribution-operation-
ramadan-1441 
 
Pacotes de assistência a pessoas com deficiência 
Belgrado, Sérvia 
  

https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-launches-foodstuffs-distribution-operation-ramadan-1441
http://www.maroc.ma/en/royal-activities/hm-king-launches-foodstuffs-distribution-operation-ramadan-1441
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Em Belgrado foram entregues pacotes de assistência a várias categorias durante o 
estado de emergência, principalmente pessoas com deficiência e pais de crianças com 
deficiência. Segundo o vice-prefeito, já foram entregues mais de 2000 pacotes. Pessoas 
acima de 65 anos com pensões inferiores a 30 mil RSD (cerca de 1630 reais) irão receber 
também.  
 
Referência:  
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-
smetnjama-u-razvoju/    
 
Refeições para a população vulnerável durante celebração religiosa 
Etimesgut, Yenimahalle Sincan and Gölbaş, Turquia 
 
Alguns municípios de Ankara, para além da doação de cestas básicas, estão preparando 
e entregando refeições tradicionais para a população vulnerável atingida pela crise 
econômica durante o período de Ramadan, celebração Islâmica. As cozinhas públicas, 
que já atendiam antes da crise, atualmente preparam mais de 24 mil pratos diariamente 
e os distribuem para lares em comunidades carentes e para a população desabrigada 
da cidade. 
 
Referências: 
http://www.etimesgut.bel.tr/haberler/20-asci-hergun-bin-600-kisiye-yemek-yapiyor-2099.aspx 
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/gezici-iftar-araci-yemek-dagitimi-yapacak/52187 
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/evlere-sicak-yemek-servisi-41504055 
 
Garantia de benefícios por morte em serviço para famílias de profissionais 
Reino Unido 
 
Segundo o Departamento de Saúde e Assistência Social, as famílias de profissionais de 
saúde e assistência na linha de frente da Inglaterra se beneficiarão de um esquema de 
seguro de vida durante a pandemia. Se o trabalhador chegar a falecer pela COVID-19, as 
famílias receberão cerca de 400 mil reais. Esse esquema cobrirá funcionários da linha 
de frente e os assistentes sociais. 
 
Referência:  
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-
frontline-health-and-care-staff-during-pandemic   
 
Assistência alimentar para a população 
Senegal 
 
Para ajudar as famílias mais vulneráveis a lidarem melhor com a crise sanitária, o 
governo do Senegal, através do programa de resposta Force COVID-19, lançou um plano 
de distribuição de ajuda alimentar no dia 28 de abril. O pacote distribuído é composto de 

https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-smetnjama-u-razvoju/
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-smetnjama-u-razvoju/
https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1772459-vesic-paketi-osobama-sa-invaliditetom-i-deci-sa-smetnjama-u-razvoju/
http://www.etimesgut.bel.tr/haberler/20-asci-hergun-bin-600-kisiye-yemek-yapiyor-2099.aspx
http://www.yenimahalle.bel.tr/Haber/gezici-iftar-araci-yemek-dagitimi-yapacak/52187
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/evlere-sicak-yemek-servisi-41504055
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/evlere-sicak-yemek-servisi-41504055
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-frontline-health-and-care-staff-during-pandemic
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-frontline-health-and-care-staff-during-pandemic
https://www.gov.uk/government/news/new-guarantee-on-death-in-service-benefits-for-frontline-health-and-care-staff-during-pandemic
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produtos essenciais como arroz, sabão, açúcar, óleo, macarrão e um valor de 65.000 
Fcfa (629 reais). 
 
Referência: 
http://www.slateafrique.com/1040043/le-senegal-distribue-massivement-des-vivres-pour-
amortir-le-choc-du-coronavirus 
 
Distribuição de máscaras comunitárias 
Cabo-Verde 
 
Com intuito de disponibilizar máscaras para a população de baixa renda cadastrada no 
Cadastro Social Único e idosos, o governo cabo verdiano contratou empresas para 
confecção de máscaras em série. As máscaras são incluídas nas cestas básicas que o 
governo distribui. Além disso, máscaras específicas são distribuídas para os 
profissionais de saúde. 
 
Referência: 
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-assegura-que-pessoas-de-baixa-renda-vao-
ter-mascaras-comunitarias-gratuitamente/ 
 
Parceria com a USAID para apoiar deslocados internos 
Afeganistão 
 
Mais de 18 milhões de dólares foram destinados ao Afeganistão para prestar auxílio à 
população de deslocados internos no país no processo de detecção e tratamento da 
COVID-19, bem como assistência técnica ao governo central que faz fronteira com o Irã, 
país mais afetado do Oriente Médio. 
 
Referência: 
https://thediplomat.com/2020/04/americas-covid-19-response-in-asia/ 
 
Distribuição de máscaras a populações vulneráveis 
Hong Kong, China 
 
O governo de Hong Kong anunciou que distribuirá um total de três milhões de máscaras 
descartáveis e reutilizáveis a grupos vulneráveis da população, como idosos, cidadãos 
financeiramente menos favorecidos e pessoas em situação de rua. 
 
Referência: 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200505/20200505_171511_311.html?type=category&n
ame=covid19 
 
 
 
 

http://www.slateafrique.com/1040043/le-senegal-distribue-massivement-des-vivres-pour-amortir-le-choc-du-coronavirus
http://www.slateafrique.com/1040043/le-senegal-distribue-massivement-des-vivres-pour-amortir-le-choc-du-coronavirus
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-assegura-que-pessoas-de-baixa-renda-vao-ter-mascaras-comunitarias-gratuitamente/
https://www.governo.cv/ulisses-correia-e-silva-assegura-que-pessoas-de-baixa-renda-vao-ter-mascaras-comunitarias-gratuitamente/
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Auxílio à 

População de Rua 
Proteção Especial 

a Idosos 
Auxílio Financeiro 

à População 
Ações específicas 

de gênero 
Medidas de 
retomada 

Outras Ações 

Afeganistão      X 

África do Sul   X   X 

Alemanha X  X    

Argentina  XX XXX XX  X 

Austrália  X X XX   

Áustria  X     

Bangladesh      X 

Brasil XXXXX  XXXXX XX  XXX 

Burkina Faso   X    

Cabo-Verde      X 

Camarões   X    

Canadá XXX  X   XXX 

China      XX 

Colômbia X  X XX  X 

Coréia do Sul X  XX    

Dinamarca      X 

Escócia      X 

Espanha XX X  X  X 

Estados Unidos XXXXX  XXX   XX 

Etiópia      X 

Filipinas X      

Finlândia  X     

França XX X  XX  XX 

Hungria  X     

Ilhas Virgens 
Britânicas 

     X 

Indonésia      XX 

Itália XX  XX XX  XX 

Irlanda   X   X 

Israel  X    XX 

Japão   X    

Marrocos      X 

Noruega    X   

Nova Zelândia   X    

Panamá   X    

Paquistão   X    

Polônia  X     

Portugal      X 

Quirguistão   X    
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Auxílio à 

População de Rua 
Proteção Especial 

a Idosos 
Auxílio Financeiro 

à População 
Ações específicas 

de gênero 
Medidas de 
retomada 

Outras Ações 

Reino Unido      X 
Rep. Democrática 

do Congo 
     X 

Ruanda   X    

Senegal   X   X 
Sérvia      X 

Singapura   X    

Taiwan   X    

Turquia  X     

Ucrânia  X     

Uruguai   X    

Uzbequistão    X   

Venezuela      X 

X = ação adicionada na 9ª edição             X = ação adicionada na 8ª edição  X = ação mapeada em edições anteriores 
 



 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  

58 

COMUNICAÇÃO 
Em um cenário de pandemia é de extrema importância munir a população de 
informações verídicas e qualificadas a respeito do contágio e dos cuidados que se deve 
adotar a fim de preveni-lo. 

Multiplica-se a cada dia o número de campanhas com o objetivo de informar e 
conscientizar a sociedade sobre o comportamento do vírus, a importância da adesão às 
medidas de prevenção, o acesso a serviços públicos, o procedimento de atendimento 
aos infectados, entre outros. Contudo, é preciso garantir que as campanhas adotem 
narrativas, linguagens e meios de comunicação eficientes, capazes de alcançar todas as 
parcelas da população. 

Por outro lado, em um mundo extremamente conectado, informações surgem em todos 
os meios de comunicação e em alta velocidade, trazendo à tona a necessidade de se 
controlar a difusão das informações falsas a respeito da doença, que por ter rápida 
propagação, acaba por facilmente alarmar de forma excessiva e confundir a população. 

Por esse motivo, ao mesmo tempo em que se observa em todo o mundo o aumento da 
veiculação de campanhas oficiais para conscientização da população a respeito dos 
riscos do coronavírus, cresce também o número de medidas focadas em coibir a 
disseminação de notícias falsas a esse respeito. 

Ações mapeadas – 9ª Edição 

País Acesso à informação 
sobre o COVID-19 

Fiscalização de Fake 
News 

Ações e Medidas de 
Retomada 

Austrália  X  

Espanha X   

Nova Zelândia   XX 

Uruguai X   

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 9ª edição. 

1. Acesso à Informação Sobre a COVID-19 

Governos locais vêm disponibilizando, em seus sites oficiais, páginas específicas para 
informações sobre o coronavírus, com descrição dos sintomas, dados e métodos de 
prevenção e combate. Ações de conscientização da população também seguem sendo 
amplamente divulgadas pelas autoridades, como campanhas para ficar em casa e 
instruções às populações mais vulneráveis. 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

Plataforma para divulgação de medidas solidárias 
Granollers, Espanha 
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A plataforma “Xarxa Ciutadana” busca reunir e divulgar as iniciativas da sociedade para 
enfrentar a crise sanitária da COVID-19.  
 
Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/community-action-platform 
https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/ 
 
Centralização de informações  
Canelones, Uruguai  
 
Foi desenvolvida uma plataforma oficial que centraliza notícias, recomendações e ações 
que vêm sendo tomadas na cidade em relação à COVID-19. A página oficial conta com 
uma lista de recomendações, bem como o assunto e o link de cada notícia acrescentada 
ao site.  
 
Referência: 
http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 

 
Sistema para controle de dados em tempo real 
Argélia 
 
Uma parceria entre o Ministério da Saúde e a equipe de análise de dados da startup 
BRENCO desenvolveu o aplicativo “FAHS” para dar acesso à população e sensibilizá-la 
a respeito da COVID-19, como primeiro objetivo. O segundo objetivo trata do registro por 
parte da equipe médica do diagnóstico de pacientes com possíveis sintomas da doença 
e do envio de dados para o sistema de saúde central. 
 
Referência: 
https://cio-mag.com/covid19/ 
 
Página de informações sobre a COVID-19 
Andorra 
 
O site oficial do Governo de Andorra tem uma parte exclusiva para informações que são 
atualizadas diariamente sobre a COVID-19. Constam na página: dados de pessoas 
contaminadas, instruções e recomendações para cidadãos, dúvidas frequentes, 
medidas aprovadas para auxiliar no combate à doença, comunicados de imprensa, e 
outras informações importantes. 
 
Referência: 
https://www.govern.ad/coronavirus 
 
Hotsite do governo britânico com informações de retorno seguro ao trabalho 
Reino Unido 
 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/community-action-platform
https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/
https://wp.granollers.cat/xarxaciutadana/
http://www.imcanelones.gub.uy/es/content/covid-19
https://cio-mag.com/covid19/
https://cio-mag.com/covid19/
https://www.govern.ad/coronavirus
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Na página oficial do governo britânico existe um hotsite com 8 guias sobre trabalho 
seguro durante a crise da COVID-19. Criado pelo Departamento de Negócios, Energia e 
Estratégia Industrial, os guias oferecem informações para ajudar as pessoas no retorno 
ao trabalho durante e depois da pandemia e conforme o tipo de atividade. 
 
Referência: 
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19 
 
Chatbot para informações aos cidadãos 
Viena, Áustria 
 
Durante a pandemia de COVID-19, o aplicativo para celulares WienBot foi atualizado para 
esclarecer sobre medidas restritivas na cidade e informações gerais sobre o novo 
coronavírus, contribuindo para descongestionar as linhas telefônicas de atendimento da 
cidade. 
 
Referência: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/wienbot-interactive-messaging-service 
https://coronavirus.wien.gv.at/site/    
 
Desenvolvimento de aplicativo para notificar cidadãos 
Bahrein 
 
O governo do Bahrein desenvolveu um aplicativo chamado BeAware cuja função é 
notificar os cidadãos quando se aproximam de localidades com altos números de 
infecções da COVID-19 por meio do uso da localização individual. 
 
Referência: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Uso de drones para informar cidadãos (revisão) 
Bahrein 
 
O Ministério do Interior do Bahrein determinou o uso de drones para prover informações 
para os cidadãos que estão em isolamento social. Os drones são equipados com 
microfones e caixas de som para divulgar as medidas tomadas pelo governo de combate 
à pandemia. 
 
Referência: 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Plataforma para fornecimento de informações 
Tel Aviv, Israel  
 
O aplicativo DigiTel funciona como meio de comunicação por parte do município e os 
cidadãos. Durante a pandemia da COVID-19, ele foi atualizado para fornecer aos 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/wienbot-interactive-messaging-service
https://coronavirus.wien.gv.at/site/
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/
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moradores atualizações sobre as últimas diretrizes tomadas pelo governo e atividades 
mais relevantes realizadas pela cidade.  
 
Referência: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Página de informações sobre medidas 
Bruxelas, Bélgica 
 
Uma hotpage foi adicionada ao site oficial da cidade de Bruxelas com todas informações 
para auxiliar tanto no combate a COVID-19, quanto também para informar à população 
das medidas que estão sendo tomadas, o que pode ser acessado, ou a partir de quando 
tal medida entrará em vigor. 
 
Referência: 
https://www.brussels.be/coronavirus-measures-city-brussels 
 
Site com informações 
Suriname 
 
Foi criado, pelo governo, um site com informações sobre fake news e o progresso do 
vírus no país, dicas e contatos de serviços buscando informar a população sobre a 
situação do vírus no país. 
 
Referência:  
www.covid-19.sr 
 
Vídeos informativos em diferentes idiomas 
Guiana  
 
Criação de vídeos animados informativos, baseados em estudos e pesquisas, sobre 
prevenção da COVID-19 em 19 idiomas, incluindo idiomas indígenas e língua dos sinais 
francesa, para que sejam acessíveis para toda a população. Os vídeos estão no site do 
governo disponíveis para postagem popular em redes sociais. 
 
Referência:  
http://www.cgss.gf/coronavirus-videos-audios-prevention-guyane/ 
 
Página de informações 
Dominica, El Salvador, Ilhas Falkland 
 
Foi adicionado, pelos governos de cada país, uma página em seus sites oficiais com 
informações sobre fake news e o progresso do vírus em seus países. Além de dicas de 
higiene e contatos de serviços de saúde. 
 

https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://www.brussels.be/coronavirus-measures-city-brussels
http://www.covid-19.sr/
http://www.cgss.gf/coronavirus-videos-audios-prevention-guyane/
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Referências: 
http://dominica.gov.dm/corona 
https://fig.gov.fk/covid-19 
https://covid19.gob.sv/medidas-y-acciones-ante-el-covid-19/ 
 
Página de informações 
Ilhas Cayman 
 
Governo criou uma página em seu site para atualizar a população sobre mitos e 
verdades, informar medidas, dar dicas e atualizar a situação da área em relação a 
COVID-19. 
 
Referência:  
https://www.exploregov.ky/coronavirus 
 
Página de informações 
Macedonia do Norte 
 
O governo da Macedônia do Norte tem em seu site oficial uma página exclusiva para 
informações sobre a COVID-19. Desde medidas e recomendações para proteção e 
prevenção da doença, medidas governamentais para ajudar a população, perguntas 
frequentes, últimas notícias, contatos importantes e outras informações necessárias 
para os macedônios. 
 
Referência: 
 https://vlada.mk/covid19#news 
 
Página de informações 
Caribe 
 
A Agência de Saúde Pública dos países caribenhos criou uma página em seu site para 
atualizar a população sobre mitos e verdades, informar medidas e atualizar a situação 
da área em relação a COVID-19. 
 
Referência: 
https://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus 
 
Centro de informações  
Hungria 
 
O governo húngaro desenvolveu plataformas de atendimento, somente em húngaro, à 
população para sanar dúvidas sobre a COVID-19 diretamente com infectologistas 
através dos telefones 06-80-277-455 e 06-80-277-456. Além disso, foi criado um web 
site oficial para a atualização sobre a pandemia no país bem como as medidas 
governamentais para contê-la, o https://koronavirus.gov.hu/. 

http://dominica.gov.dm/corona
http://dominica.gov.dm/corona
https://fig.gov.fk/covid-19
https://covid19.gob.sv/medidas-y-acciones-ante-el-covid-19/
https://www.exploregov.ky/coronavirus
https://vlada.mk/covid19#news
https://vlada.mk/covid19#news
https://carpha.org/What-We-Do/Public-Health/Novel-Coronavirus
https://koronavirus.gov.hu/
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Referência:  
https://hu.usembassy.gov/covid-19/ 
 
Município lança site de coleta de informações sobre COVID-19 
Nova York, Estados Unidos. 
 
Para obter uma melhor imagem de onde estão os potenciais pacientes e pessoas em 
quarentena, o Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da 
cidade de Nova York lançou um site para organizar essas coletas. O “NYC COVID-19’ 
ajuda os cidadãos a se informarem sobre as medidas da prefeitura frente às áreas 
afetadas pelo vírus. 
 
Referência: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
Município anuncia painel de dados sobre COVID-19 
Baltimore, Estados Unidos. 
 
O painel de dados da cidade de Baltimore configurou um sistema de rastreamento de 
informações para apoiar o gerenciamento da cidade da prestação de serviços e acesso 
emergencial a alimentos durante a resposta ao coronavírus, além de incluir a contagem 
total de casos e óbitos por dados demográficos. 
 
Referência: 
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-
bank-df47e38791ba 
 
Sessão informativa sobre a COVID-19 para crianças 
Finlândia 
 
O governo realizou uma sessão informativa sobre a doença para as crianças no dia 24 
de abril. Nessa sessão compareceram a primeira ministra, a ministra da educação e a 
ministra da Ciência e Cultura. Elas responderam às perguntas que foram feitas por 
videoconferência por crianças de 7 a 12 anos. As perguntas abordadas na sessão foram 
coletadas através de canais e poderão ser replicadas nas escolas.  
 
Referência: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-koronainfo-
lapsille-perjantaina-24-4- 
 
Atendimento a estrangeiros disponível em 25 línguas diferentes 
Dinamarca 
 

https://hu.usembassy.gov/covid-19/
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-bank-df47e38791ba
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-bank-df47e38791ba
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-bank-df47e38791ba
https://medium.com/@WhatWorksCities/covid-19-local-government-response-and-resource-bank-df47e38791ba
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-koronainfo-lapsille-perjantaina-24-4-
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/valtioneuvoston-koronainfo-lapsille-perjantaina-24-4-
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Pensando na dificuldade dos estrangeiros em compreender as medidas de segurança 
contra a COVID-19, o governo dinamarquês realizou a tradução de posters, cartazes e 
vídeos com as principais informações sobre a doença para 9 idiomas. Além disso, o 
Conselho de Refugiados Dinamarquês criou centros de atendimento por mensagens e 
por telefonema em 25 idiomas diferentes, cada um com sua linha telefônica, encontrada 
no site oficial. 
 
Referência:  
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/information-in-25-languages  
 
Canais de apoio à população durante a pandemia 
Geórgia  
 
O governo federal do país desenvolveu uma rede de canais de informação e apoio à 
população sobre a COVID-19. Além do site StopCov, onde podem ser encontradas 
recomendações sanitárias, atualização do Ministério da Saúde sobre o número de casos 
no país, mitos sobre a doença, perguntas frequentes, etc., essas informações também 
podem ser acessadas pela linha telefônica 144 e pelo aplicativo oficial Stop Covid.  
 
Referência:  
https://stopcov.ge/en 
 
Canais de informação sobre a COVID-19 
Islândia 
 
O governo da Islândia desenvolveu um website, disponível em 9 idiomas diferentes, onde 
são divulgadas diversas informações acerca do novo coronavírus. Na página é possível 
encontrar perguntas frequentes, dicas de práticas de higiene para evitar a contaminação 
pela doença, áreas com risco de infeção, informações específicas a pessoas do grupo de 
risco, informações sobre a quarentena, animais e isolamento, entre outros assuntos. 
 
Referência:  
https://www.covid.is/english 
 
TV on-line para divulgação de iniciativas ao combate da COVID-19 
Lille Metropole, França 
 
A cidade de Lille Metropole lançou um canal de TV on-line para apresentar as iniciativas 
da cidade para o combate a COVID-19. O canal também é utilizado para dar suporte e 
dicas para trabalhadores confinados em casa, assim como para compartilhar o dia a dia 
dos servidores que ainda trabalham presencialmente na cidade. O programa é postado 
semanalmente no YouTube. 
 
Referência: 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/22/lille-web-tv-for-city-staff/ 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/information-in-25-languages
https://stopcov.ge/en
https://www.covid.is/english
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/22/lille-web-tv-for-city-staff/
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/22/lille-web-tv-for-city-staff/
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Lançamento de ChatBot para trazer respostas sobre a COVID-19 
Níger 
 
O Ministério da Saúde Pública do Níger, em colaboração com Facebook Inc, e o UNICEF 
lançou oficialmente um “ChatBot” na rede social Whatsapp. A ferramenta permite ao 
público ter acesso a informações confiáveis e atualizadas, receber respostas a dúvidas 
e conselhos sobre a COVID-19. O “ChatBot” é gratuito, os usuários precisam apenas 
salvar o número disponibilizado e enviar uma mensagem do WhatsApp para iniciar a 
conversa. 
 
Referência: 
https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-
un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec-l-appui-de-facebook-
communique-de-presse.html 
 
Call Center para lutar contra a desinformação 
Costa de Marfim 
 
O Ministério da Promoção e Emprego da Juventude da Costa do Marfim, em cooperação 
com a companhia telefônica MTN, colocou um Call Center à disposição para combater 
falsas informações e rumores sobre a pandemia de COVID-19. A Costa do Marfim 
atualmente tem 1.516 casos confirmados e 18 mortes pela COVID-19. 
 
Referência: 
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-
equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation 
 
Site para atualização sobre a doença  
Polônia 
 
O governo polonês, com o objetivo de facilitar o acesso às informações sobre a doença 
pela população e mantê-la atualizada, criou um website oficial com várias questões 
sobre o vírus e como se proteger dele. O site está disponível em quatro idiomas e nele 
pode-se encontrar, por exemplo, os hospitais oficiais que a população deve procurar em 
caso de suspeita, informações sobre viagem nesse período, sobre o isolamento, dentre 
outras informações.  
 
Referência: 
https://www.gov.pl/web/coronavirus 
 
Programas de acesso à informação 
Mônaco 
 
No portal oficial do governo de Mônaco, é possível encontrar uma parte específica sobre 
a COVID-19. Nessa seção, existem informações gerais sobre a doença e como se 

https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec-l-appui-de-facebook-communique-de-presse.html
https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec-l-appui-de-facebook-communique-de-presse.html
https://www.actuniger.com/technologie/16131-le-gouvernement-du-niger-et-whatapp-lancent-un-chatbot-pour-repondre-aux-questions-liees-au-covid-19-avec-l-appui-de-facebook-communique-de-presse.html
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation/
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation/
https://www.journaldumali.com/2020/05/07/cote-divoirecovid-19-le-ministere-de-la-jeunesse-equipe-dun-centre-dappel-pour-lutter-contre-la-desinformation/
https://www.gov.pl/web/coronavirus
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proteger dela, atualizações sobre seu avanço no país, acompanhamento das medidas 
tomadas pelo governo para contê-la e números de telefone e e-mail para tirar qualquer 
dúvida. O telefone reservado para isso é o (+377)92055500, e funciona todos os dias das 
9h às 18h. 
 
Referência: 
https://en.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Policy-Practice/Coronavirus-Covid-2019  
 
Página oficial com informações, diretrizes e restrições sobre COVID-19 
Nova Zelândia 
 
O governo da Nova Zelândia criou uma página oficial para informar a população sobre 
as medidas, diretrizes, restrições e a situação na qual o país se encontra com relação à 
doença, destacando o nível de alerta atual. Nela também podem ser encontradas 
informações direcionadas a indivíduos, famílias, empresas, trabalhadores e grupos 
comunitários.  
 
Referências:  
https://covid19.govt.nz/ 
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-alert-levels-detailed.pdf 
 
Plataforma de comunicação 
Nova York, Estados Unidos 
 
Nova York criou uma página oficial para atualizar os cidadãos sobre a suspensão ou 
modificação de agências e atividades na cidade. Com atualizações diárias, é possível 
consultar o andamento da construção de escolas, confirmar a continuidade de 
programas de caridade, acompanhar a nova logística da coleta de lixo ou, até mesmo, 
se informar sobre alterações em encontros religiosos virtuais. 
 
Referência: 
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/city-agency-service-updates.page#sca 

2. Fiscalização de Fake News 

Em meio à pandemia, é de extrema importância que as informações que chegam à 
sociedade sejam verdadeiras e precisas, uma vez que orientações incorretas podem 
colocar a vida de diversas pessoas em risco. Por isso, alguns países, como Hungria e 
Arábia Saudita, estão criando mecanismos a fim de assegurar que a informação 
divulgada seja verídica, ao preverem punições severas àqueles que espalharem 
informações falsas a respeito da COVID-19.  
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Plataforma para desmentir fake news 

https://en.gouv.mc/Portail-du-Gouvernement/Policy-Practice/Coronavirus-Covid-2019
https://covid19.govt.nz/
https://covid19.govt.nz/assets/resources/tables/COVID-19-alert-levels-detailed.pdf
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/city-agency-service-updates.page#sca
https://www1.nyc.gov/nyc-resources/city-agency-service-updates.page#sca
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Austrália 
 
Dentro do portal do governo, uma área foi destinada para mostrar notícias falsas que 
estão circulando sobre a COVID-19. Além de desmentir as notícias, são colocados links 
ao final de cada texto para que as pessoas tenham acesso à informações oficiais.  
 
Referência: 
https://www.australia.gov.au/covid-19-mythbusting 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

 
Estabelecimento de punições para fake News 
Arábia Saudita 
 
O governo saudita determinou que os responsáveis por espalhar notícias falsas nas 
redes sociais deverão ser punidos em até 270 mil dólares, bem como estarão sujeitos à 
prisão de um a cinco anos. 
 
Referência: 
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia 

3. Ações e Medidas de Retomada 

Alguns países já conseguiram diminuir o número de novos casos ou já não possuem 
novos casos de infectados com o novo Coronavírus. Com isso, esses países já estão 
adotando planos de retomada em diversas áreas. Por exemplo, a Nova Zelândia tem 
criado diversas páginas informativas, divulgando como manter o bem-estar para 
superar os efeitos causados pela pandemia e um portal específico onde serão divulgadas 
vagas de emprego e treinamentos para ajudar aqueles que estão desempregados.  

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

 
Página sobre manutenção do bem-estar 
Nova Zelândia 
 
Foi criada uma página oficial sobre bem-estar e que se destaca por conter informações 
sobre como as pessoas podem se recuperar de efeitos causados pela pandemia. São 4 
subtópicos tratados, dentre eles: a) saúde mental; b) como ter acesso à assistência 
médica; c) plataforma Te Whare Tapa Whā, que trata dos quatro pilares do bem-estar, 
físico, mental, espiritual e familiar; d) prevenção contra violência doméstica e sexual.  
 
Referência: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/wellbeing/ 
  
Página sobre empregos e treinamento 

https://www.australia.gov.au/covid-19-mythbusting
https://www.australia.gov.au/covid-19-mythbusting
https://www.arabnews.com/node/1670091/saudi-arabia
https://uniteforrecovery.govt.nz/wellbeing/
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Nova Zelândia 
 
Para auxiliar a população no âmbito profissional, foi criada uma página onde são 
divulgados treinamentos e oportunidades de emprego para que todos tenham acesso. 
Nela são tratados alguns tópicos: a) vagas de emprego para pessoas que perderam ou 
desejam mudar de carreira; b) suporte financeiro; c) ferramenta para auxílio financeiro 
no pós COVID-19; d) treinamentos.  
 
Referência: 
https://uniteforrecovery.govt.nz/jobs-and-training/ 

4. Outras Ações 

Além da fiscalização de fake news e informações sobre a COVID-19, em tempos de 
quarentena e isolamento social, é importante mostrar que os meios de comunicação 
podem ser usados para aproximar as pessoas e gerações. Também estão incluídas 
medidas de governos que facilitaram o acesso à informação para a população.  
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 
 
Central de atendimento 24 horas por dia 
Ryazan, Rússia 
 
No dia 22 de maio, o Ministério do Trabalho e Proteção Social Regional disponibilizou 
uma central de atendimento que funcionará 24h por dia para auxiliar os cidadãos na 
compra e delivery de remédios e comida, além de esclarecer dúvidas médicas sobre o 
vírus para a população. No seu primeiro dia de funcionamento, das 0:00 horas às 14:00 
horas, a central já havia recebido 16.522 ligações. 
 
Referência: 
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206 
 
Tomada de decisão auxiliada por plataforma para cidades inteligentes 
Seul, Coréia do Sul    
 
Auxiliando na administração da cidade em um cenário atípico, a ferramenta conhecida 
como Smart City Plataform for Mayor, tem assumido um importante papel 
administrativo. Além da capacidade de ministrar ordens a diversos setores, realizar 
videoconferências e exibir mais 2 mil câmeras de segurança, essa plataforma recebe e 
processa mais de 32 milhões de dados administrativos, permitindo uma tomada de 
decisão rápida e consciente.  
 
Referência: 
http://english.seoul.go.kr/seouls-smart-city-platform-for-mayor-to-lead-global-
communication-in-the-age-of-untact/ 
 

https://uniteforrecovery.govt.nz/jobs-and-training/
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206
https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/?ELEMENT_ID=1098206
http://english.seoul.go.kr/seouls-smart-city-platform-for-mayor-to-lead-global-communication-in-the-age-of-untact/
http://english.seoul.go.kr/seouls-smart-city-platform-for-mayor-to-lead-global-communication-in-the-age-of-untact/
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Campanha “Mostre sua #BXLove” 
Bruxelas, Bélgica 
 
A cidade de Bruxelas lançou uma nova campanha chamada “Mostre sua #BXLove, 
buscando aproximar gerações durante o bloqueio. A ideia é pedir aos jovens que usem 
as mídias sociais para gravar uma mensagem para os avós, idosos do bairro ou outras 
pessoas idosas que estão em casa de repouso. As # que estão sendo levantadas são 
#BXLove e #StaySafe, com mensagens de apoio, incentivo e outras ideias originais. 
 
Referência: 
https://www.brussels.be/show-your-bxlove-campaign   
 
Wi-fi gratuito para população 
El Salvador 
 
O governo irá disponibilizar Wi-fi gratuito em locais centrais das cidades para garantir 
que a população possa receber notícias de seus familiares e acesso às medidas de 
emergência.  
Referência:  
https://covid19.gob.sv/20-03-2020-personas-en-cuarentena-tienen-conectividad-con-sus-
familiares/ 
 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Acesso à informação 

sobre o COVID-19 
Fiscalização de Fake 

News 
Ações e medidas de 

retomada 
Outras Medidas 

Arábia     

África do Sul  X  X 

Andorra X    

Argélia X    

Austrália X X   

Áustria X    

Bahrein XX    

Bélgica XX   X 

Bolívia    X 

Brasil X   X 

Canadá XX    

China X   X 

Colômbia X    

Coréia do Sul XX   XXX 

Costa do Marfim X    

Dinamarca X    

Dominica X    

El Salvador X   X 
Emirados Árabes 

Unidos 
X    

https://www.brussels.be/show-your-bxlove-campaign
https://covid19.gob.sv/20-03-2020-personas-en-cuarentena-tienen-conectividad-con-sus-familiares/
https://covid19.gob.sv/20-03-2020-personas-en-cuarentena-tienen-conectividad-con-sus-familiares/
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Acesso à informação 

sobre o COVID-19 
Fiscalização de Fake 

News 
Ações e medidas de 

retomada 
Outras Medidas 

Espanha X    

Estados Unidos XXXX    

Finlândia X    

França XX    

Guiana X    

Hungria X X   

Ilhas Cayman X    

Ilhas Falkland X    

Índia  X   

Indonésia    X 

Itália XX    

Irlanda XX    

Islândia X    

Israel X    

Japão X    

Macedônia do Norte X    

Mônaco X    

Níger X    

Nova Zelândia XXX  XX  

Países Ibero-
americanos X    

Países LATAM e Caribe X    

Polônia X    

Portugal    X 

Reino Unido X X   

Rússia    X 

Singapura X    

Suriname X    

Ucrânia    X 

Uruguai X    

Uzbequistão X    

X = ação adicionada na 9ª edição  X = ação adicionada na 8ª edição  X = ação mapeada em edições 
anteriores 
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CULTURA E TURISMO 
Uma das maiores crises sanitárias da história recente vem transbordando impactos 
para setores muito além da saúde pública. A medida preventiva do distanciamento social 
acarretou, como resultado, o cancelamento e adiamento de eventos com potencial de 
gerar aglomeração de pessoas e assim potencializar o contágio. Como consequência, a 
indústria cultural e do turismo sentiram impactos proporcionalmente mais profundos 
do que outros setores da economia e de forma imediata. 

O setor cultural emprega dezenas de categorias de profissionais em sua cadeia 
produtiva, como artistas, técnicos e fornecedores terceirizados, sendo que, destes, 44% 
não possuem carteira assinada no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Ainda de acordo com dados do Instituto, cerca de 5 milhões de 
pessoas trabalhavam no setor cultural brasileiro em 2018, e os prejuízos estimados para 
2020 ultrapassam a casa do 400 milhões de reais. A situação é semelhante em quase 
todo o mundo. 

O surto do novo coronavírus apresenta ao setor do turismo, igualmente, grandes e 
crescentes desafios, uma vez que se trata de uma indústria que depende 
essencialmente da interação entre pessoas. A indústria turística vem sofrendo de forma 
aguda com o esvaziamento de hotéis, parques e pontos turísticos, com a queda na venda 
de pacotes de viagem e de passagens aéreas. Tais impactos decorrem das medidas de 
prevenção ao contágio, que têm levado ao cancelamento de voos e ao fechamento de 
fronteiras. 

A indústria do turismo, que pulveriza seus lucros para diversos agentes da economia - 
que vão desde grandes conglomerados de companhias aéreas e redes hoteleiras até 
pequenos empreendimentos como agências de turismo, pousadas, restaurantes, 
comércio, artesanato e guias turísticos -, movimenta, anualmente, cerca de US$ 8,8 
trilhões ao ano. Até o momento, é esperado um prejuízo de US$ 50 bilhões no turismo 
mundial. 

Nesse contexto, os governos são chamados para socorrer esses setores estratégicos 
para a economia e para o desenvolvimento, que correm risco de colapsar diante da 
repentina queda na demanda por seus serviços. 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País Festivais culturais online Ações de retomada Outras ações 

Argentina X   

Colômbia   X 

Espanha  X  

Taiwan   X 

Turquia   X 

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 9ª edição. 
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1. Recursos para Festivais Culturais Online 

Os trabalhadores culturais, tais como músicos, artistas, modelos e fotógrafos, são 
algumas das categorias que vêm experimentando profundos impactos econômicos 
decorrentes do cancelamento de shows, mostras culturais, feiras e outros eventos 
culturais em decorrência de medidas de segurança e saúde. Tendo isso em vista, 
governos nacionais, regionais e municipais vêm realizando, como medida remediadora, 
chamamentos para financiamento de festivais de arte e cultura em plataformas virtuais.  

Tais medidas visam garantir que os artistas e profissionais da indústria cultural tenham 
acesso à renda e que a população, que se encontra em situação de distanciamento 
social, tenha acesso ao entretenimento. Plataformas alternativas de acesso à cultura 
como livros, documentários, visitas a museus e cursos de idioma digitais também estão 
sendo disponibilizadas gratuitamente em todo o mundo. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Festival de comida de rua mantido por entrega a domicílio  
Avellaneda, Argentina  

O festival de comida e música de rua realizado anualmente, conhecido como La calle del 
sabor, aconteceu através de um aplicativo próprio de delivery de comida e de lives 
musicais. Logo, foi possível promover a cultura e o sabor das ruas sem comprometer as 
medidas de segurança sanitária no país.  

Referência: 
https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-
vez-desde-casa- 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Exposições e oficinas online 
Villa Carlos Paz, Argentina 

O governo de Villa Carlos Paz, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte 
criou um canal de Youtube onde todos podem desfrutar das exposições e oficinas através 
de vídeos breves de aulas online sobre diferentes temas, como dança, redação e música. 

Referência: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Campeonato global de conteúdo sobre a COVID-19 
Seul, Coréia do Sul 

Com o objetivo de incentivar e unir a população mundial no combate à pandemia da 
COVID-19, o Governo Metropolitano de Seul está organizando um concurso aberto ao 
público mundial. Os participantes devem produzir vídeos ou imagens que retratem, de 
diferentes maneiras, a luta contra o vírus. Na cerimônia de premiação, serão 

https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-vez-desde-casa-
https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-vez-desde-casa-
https://www.reconquistahoy.com/40624-vuelve-en-avellaneda-la-calle-del-sabor-pero-esta-vez-desde-casa-
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/
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distribuídos 30 milhões de Wons (aproximadamente 25 mil Dólares) entre os 48 projetos 
finalistas. 

Referência: 
http://english.seoul.go.kr/global-contest-for-content-related-to-support/ 
 
Festival de cinema online 
Gabès, Tunísia 
 
A cidade decidiu não cancelar o ainda jovem festival “Gabès Cinéma Fen” e o realizou de 
forma virtual. O evento, que reúne uma série de filmes e produções do mundo árabe, foi 
pioneiro por ser o primeiro festival de cinema online da região e pôde contar com um 
maior número de espectadores. 

Referências: 
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-
en-ligne-monde-arabe-sami-tlili 
https://www.jeuneafrique.com/928196/culture/tunisie-malgre-le-confinement-le-festival-de-
cinema-de-gabes-a-bien-eu-lieu/ 
 
2. Suspensão de Viagens Aéreas e Terrestres  

O agravamento da crise resultou em um grande movimento de adiamentos e 
cancelamentos de viagens por parte dos clientes de empresas de turismo. Somando 
este fenômeno às decisões de vários países sobre fechamentos de fronteiras e controle 
migratórios mais rígidos, observou-se uma relevante redução da movimentação de 
pessoas. Os governos tem adotado posturas de suporte a empresas aéreas e de turismo, 
muito prejudicadas por este contexto. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Proibição temporária da peregrinação de fiéis  
Mecca, Arábia Saudita 
 
No final de março o governo saudita emitiu um pronunciamento ordenando que fiéis 
adiem os planos para o Hajj, a peregrinação que os muçulmanos devem fazer ao menos 
uma vez na vida. Esse movimento atrai cerca de 2,5 milhões de pessoas em um período 
de dez dias. Com os altos índices de contaminação pelo coronavírus, as aglomerações 
advindas da peregrinação serão postergadas. 
Referência:  

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/04/01/Saudi-Arabia-urges-countries-to-defer-
Hajj-Umrah-plans-amid-coronavirus-Minister 
 
3. Cancelamento de Eventos 

Para evitar aglomerações de pessoas, muitos eventos públicos e artísticos foram 
cancelados ou adiados. O prejuízo para artistas e produtores é grande e precisa ser 

http://english.seoul.go.kr/global-contest-for-content-related-to-support/
http://english.seoul.go.kr/global-contest-for-content-related-to-support/
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-en-ligne-monde-arabe-sami-tlili
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-en-ligne-monde-arabe-sami-tlili
http://www.rfi.fr/fr/culture/20200407-tunisie-gab%C3%A8s-cin%C3%A9-fen-premier-festival-en-ligne-monde-arabe-sami-tlili
https://www.jeuneafrique.com/928196/culture/tunisie-malgre-le-confinement-le-festival-de-cinema-de-gabes-a-bien-eu-lieu/
https://www.jeuneafrique.com/928196/culture/tunisie-malgre-le-confinement-le-festival-de-cinema-de-gabes-a-bien-eu-lieu/
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/04/01/Saudi-Arabia-urges-countries-to-defer-Hajj-Umrah-plans-amid-coronavirus-Minister
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2020/04/01/Saudi-Arabia-urges-countries-to-defer-Hajj-Umrah-plans-amid-coronavirus-Minister
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assunto de medidas de apoio. Enquanto isso, governos têm alterado regras de processos 
públicos de incentivo à cultura. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Cancelamento de evento  
Ilhas Falkland 

O governo cancelou a comemoração presencial do dia de ANZAC, data que comemora 
todos os cidadãos que serviram em guerras e conflitos. A comemoração era feita em 
local público e recebia um grande de número de pessoas. Para evitar a aglomeração o 
memorial foi transmitido pela televisão.  

Referência: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 

4. Ações de Retomada 

Muitos países já atingiram ou estão muito próximos de atingir o pico de contágio para 
começar a achatar essa curva. Com isso, alguns governos já estão apresentando planos 
de ação para a reabertura do país. No que tange à cultura e turismo, já foram 
apresentados planos de recuperação para economias que dependem do turismo para o 
sustento e a reabertura de templos religiosos de modo gradativo, para não arriscar uma 
nova onda de contágio do novo coronavírus.   

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Estratégia para o setor de turismo 
Catalunha, Espanha 

Estrategia Zero é uma nova estratégia turística promovida pela Deputação de Barcelona 
que visa responder às necessidades atuais do setor. As áreas de ação contempladas 
são: compromisso com o turismo sustentável e responsável, apoio ao setor de turismo, 
geração de confiança por meio do trabalho conjunto entre o público e o privado e, 
otimização das estratégias de marketing. 

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Reabertura de templos religiosos 
Coreia do Sul 

As igrejas devem seguir precauções como distanciamento entre assentos e uso de 
máscaras, o limite de ocupação do espaço não deverá ultrapassar 20% de sua 
capacidade normal. Em fevereiro, uma igreja do país teve mais de 10.000 membros 
diagnosticados com o vírus, representando metade das contaminações do país.  

https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-05/PA20%20Estrategia%20Zero%20Maig20_ES.pdf
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Referência:  
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-south-korea-churches-reopen-limits-
12678214 
 
Igrejas e sociedades religiosas serão reabertas em maio 
Áustria 

Igrejas e comunidades na Áustria estão se preparando para abrir gradualmente os 
serviços em consulta com o Governo Federal. Essa abertura acontecerá no dia 15 de 
maio e levará em conta os critérios aplicáveis das medidas da COVID-19. Assim, é 
assegurada a necessidade básica dos indivíduos para a prática da religião e é assim 
realizada com responsabilidade dando um passo a mais para a normalidade. 

Referência:  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-
bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-
oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html 
 
Plano de retomada da economia local  
Canela, Brasil  

A Subcomissão de Planejamento Estratégico de Turismo desenvolveu um plano de 
retomada da economia local após a COVID-19. O plano tem o objetivo de promover ações 
integradas e coerentes entre empreendimentos turísticos de modo a garantir a saúde 
pública. O plano visa organizar a retomada gradativa das atividades locais, preservando 
empregos e auxiliando a segurança jurídica, econômica e sanitária do município.  
Referência: 
http://canela.com.br/plano-retomada-pos-coronavirus/ 
 
Selo de incentivo à segurança contra a COVID-19 
Portugal 

O Conselho de Turismo de Portugal criou uma certificação para atividades turísticas 
consideradas “limpas e seguras” (clean and safe) no país. O selo de aprovação foi criado 
para reconhecer empresas do setor turístico que cumprem as recomendações da 
Direção-Geral de Saúde, para evitar a propagação da COVID-19. Com isso, a tendência é 
passar maior confiança para os visitantes em relação à segurança dos destinos.  

Referência: 
https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-
estabelecimento-clean-safe.aspx 
 
5. Outras ações 

Muitos países e cidades que dependem economicamente do turismo já estão tomando 
medidas para apoiar o setor. Dentre elas estão a divulgação de informações de boas 
práticas e o apoio financeiro ao setor.  

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-south-korea-churches-reopen-limits-12678214
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-south-korea-churches-reopen-limits-12678214
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/kirchen-und-religionsgesellschaften-wiederaufnahme-der-oeffentlichen-gottesdienste-ab-15-mai-.html
http://canela.com.br/plano-retomada-pos-coronavirus/
https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-estabelecimento-clean-safe.aspx
https://business.turismodeportugal.pt/pt/noticias/Paginas/turismo-de-portugal-cria-selo-estabelecimento-clean-safe.aspx
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Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Distribuição diária de livros, jornais e sudokus 
Izmir, Turquia 

A municipalidade está distribuindo diariamente 3.730 jornais, 2.800 livros e 3.000 
sudokus como uma forma de oferecer entretenimento e informações para os moradores 
da cidade durante o período de distanciamento social. 

Referências:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 

Biblioteca pública com entrega a domicílio 
Bogotá, Colômbia 

Em uma iniciativa de promoção da cultura em meio à pandemia, a rede de bibliotecas 
públicas de Bogotá iniciou um sistema de empréstimo, entrega e renovação de livros 
virtualmente organizado.  Dessa maneira, ao inserir seus dados na nova plataforma 
online, pessoas já cadastradas podem escolher a obra de interesse dentro do catálogo. 
O livro escolhido é higienizado e entregue de acordo com as recomendações de 
segurança. 

Referência: 
https://www.biblored.gov.co/noticias/prestamo-a-domicilio 

Programa de subsídios para o turismo nacional 
Taiwan 

O governo taiwanês determinou que, a partir de julho, os cidadãos que decidirem viajar 
pelo interior do país serão subsidiados. Grupos de turistas receberão 23 dólares por 
noite no hotel de sua escolha, enquanto que turistas individuais receberão 40 dólares 
por noite. Cada cidadão tem o direito de registrar-se somente uma vez por hotel. 
Imigrantes não têm acesso ao benefício. 

Referência: 
https://focustaiwan.tw/society/202006080013 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Biblioteca digital 
Tel Aviv, Israel 

Todos os usuários cadastrados em bibliotecas de Tel Aviv terão acesso gratuito a 
dezenas de livros digitais. 

Referência: 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.biblored.gov.co/noticias/prestamo-a-domicilio
https://www.biblored.gov.co/noticias/prestamo-a-domicilio
https://focustaiwan.tw/society/202006080013
https://focustaiwan.tw/society/202006080013
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https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf  
 
Incentivo à jardinagem 
Tel Aviv, Israel 
 
Pessoas que moram em prédios estão sendo encorajadas a cultivarem, criarem e 
cuidarem de jardins em terraços e varandas. Para isso, foram fornecidas diversas dicas 
e avisos sobre cuidados que devem ser tomados. Posteriormente, será aberto um 
concurso com os melhores jardins de terraços e varandas. 

Referência: 
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf  
 
Círculos brancos para garantir distanciamento social em parques 
Istanbul, Turquia 

Equipes do Departamento de Parques e Jardins do município desenharam círculos 
brancos com 240 centímetros de diâmetro e distanciamento mínimo de 1 metro entre 
eles, para minimizar o contato entre visitantes de áreas verdes da cidade. 

Referência: 
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/istanbulun-parklarinda-cemberli-sosyal- 
mesafe-donemi-41526873  
https://www.hurriyet.com.tr/video/caddebostan-sahilinde-cemberli-sosyal-mesafe-donemi- 
41525300 
 
Canal para divulgação de boas práticas contra a COVID-19 
Brasil 

Foi disponibilizado um espaço no portal do Ministério do Turismo para serem divulgadas 
ações institucionais que têm sido realizadas. Os representantes do programa em cada 
estado podem enviar informações sobre o combate ao novo coronavírus. O material está 
sendo compilado em um único site para que todos tenham acesso com facilidade às 
informações. 

Referências: 
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13464-prt-cria-canal-de-
divulga%C3%A7%C3%A3o-para-a%C3%A7%C3%B5es-dos-estados-contra-o-covid-19.html 
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215
:programa-de-regionalizacao-do-turismo-acoes-unidades-federativas&catid=17&Itemid=121 
 
Medidas de apoio ao setor turístico 
França 

O setor turístico foi atingido com as medidas de contenção e, mesmo com a abertura 
gradativa, estima-se que a situação econômica não será favorável. Assim, o Ministério 
da Economia anunciou medidas para ajudar pequenas e médias empresas, tendo como 

https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13464-prt-cria-canal-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-para-a%C3%A7%C3%B5es-dos-estados-contra-o-covid-19.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13464-prt-cria-canal-de-divulga%C3%A7%C3%A3o-para-a%C3%A7%C3%B5es-dos-estados-contra-o-covid-19.html
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215:programa-de-regionalizacao-do-turismo-acoes-unidades-federativas&catid=17&Itemid=121
http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=215:programa-de-regionalizacao-do-turismo-acoes-unidades-federativas&catid=17&Itemid=121
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destaque o cancelamento de aluguéis dos setores de turismo, hotéis, cafés e 
restaurantes. durante o período de fechamento administrativo. Eventos e esportes serão 
cancelados.  

Referência: 
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-
restaurants-pendant-le-confinement-7800448264 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Festivais culturais 

online 
Suspensão de Viagens 
Aéreas e Terrestres 

Cancelamento de 
eventos 

Ações de 
retomada 

Outras Ações 

Anguilla     X 

Alemanha  XX   X 

Arábia Saudita  X    

Argentina XX X    

Áustria  X  XX  

Brasil XXXXXXXXX XX X X XXXXXXXX 

Canadá   X   

China     XX 

Chile  X X   

Colômbia  XXX X  X 

Coréia do Sul X    X 

Emirados Árabes 
Unidos 

 X    

Espanha  X  X  

França X X   X 
Hungria  X    

Ilhas Falkland   X   

Israel     XX 

Itália  X X  X 

Japão  XXX X   

Noruega XXX     

Paquistão  X    

Paraguai  X    

Portugal  X  X  

Reino Unido     X 

Rússia  XX    

Sri Lanka  X    

Taiwan     X 

Turquia     XX 

Uruguai     X 

X = ação adicionada na 9ª edição  X = ação adicionada na 8ª edição  X = ação mapeada em edições anteriores 

https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-restaurants-pendant-le-confinement-7800448264
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-restaurants-pendant-le-confinement-7800448264
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-l-etat-annule-les-loyers-des-bars-cafes-et-restaurants-pendant-le-confinement-7800448264
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ECONOMIA  
Os impactos econômicos da pandemia mundial do coronavírus já podem ser sentidos e 
é esperado que as consequências nos próximos meses levem o mundo a uma recessão 
econômica ainda incerta. Assim, de modo a amenizar as repercussões já sentidas e 
aquelas que ainda estão por vir, diversos países estão colocando em ação 
principalmente medidas de três tipos: financiamento e empréstimos a empresas para 
que continuem funcionando e para que tenham o capital futuro necessário para se 
recuperarem; consultorias e cursos a micro, pequenos e médios empresários; 
interrupção da exigência de pagamento de contas, serviços e impostos, como água, luz, 
cartão de crédito, internet, imposto de renda. 

Diversas instituições de análise econômica e especialistas avaliam que, no curto prazo, o 
impacto sobre as atividades produtivas no mundo inteiro será intenso. Isso em função 
da maior parte dos países afetados terem instaurado políticas de distanciamento social 
e até lockdown. Tais medidas envolvem a suspensão de muitas atividades econômicas, 
perdurando apenas aquelas que podem contar com o teletrabalho. Neste momento, as 
maiores preocupações estão na perspectiva de desemprego, queda significativa dos 
padrões de renda, empobrecimento e fechamento de negócios. A maior parte das 
medidas de curto prazo operam neste sentido. 

Adicionalmente, quando se pensa no médio e longo prazo, especialistas se debruçam 
sobre as condições para permitir a retomada dos volumes de oferta e demanda 
anteriores à crise. Para tanto, é necessário reaver os volumes de circulação de renda e 
consumo, a reconstrução das cadeias complexas de suprimentos e a gradual retomada 
das atividades macroeconômicas perdidas no desenrolar da crise. Aqui, nota-se a 
tendência dos governos de absorverem os impactos em lugar dos negócios através de 
suspensões e perdões fiscais. 

Observa-se grande foco no apoio às populações mais vulneráveis, com menor nível de 
renda e poupança. Além disso, suporte à PMEs, melhoria do acesso a crédito, 
transferências de renda aos mais impactados, subsídios salariais e medidas fiscais. A 
principal tendência observada relaciona-se a medidas de transferência de renda a 
pessoas impactadas por medidas de distanciamento e lockdown. 

Ações mapeadas - 9ª Edição 

País Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
prorrogação de 

prazos e 
pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
Macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
Ações 

Arábia 
Saudita 

  X      

Austrália       X  

Benim    X     

Brasil    XX     
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Ações mapeadas - 9ª Edição 

País Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
prorrogação de 

prazos e 
pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
Macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
Ações 

Colômbia        X 

Costa do 
Marfim 

       X 

Estados 
Unidos 

      X  

Gabão  X       

Nova 
Zelândia 

    X    

Rep. Dem. Do 
Congo 

     X   

Rússia    X     

Tailândia      X   

Turquia        X 

Uzbequistão X        

Vietnã    X     

 
X = número de iniciativas por país, adicionadas na 9ª edição. 

1. Isenções Fiscais 

Uma das medidas frequentemente implementadas a fim de diminuir o impacto 
econômico na sociedade é a isenção de certos impostos para micro, pequenas e médias 
empresas, uma vez que essas são as mais vulneráveis à crise econômica que já pode 
ser sentida. Para indivíduos, também se verifica a concessão de isenções fiscais, por 
exemplo, através do abatimento do imposto de renda, do imposto sobre doações 
monetárias e sobre produtos importados para auxiliar no combate do coronavírus. Há, 
igualmente, medidas para suspensão de pagamentos hipotecários, contas de luz, água 
e gás, e pagamento de salários e férias de funcionários públicos isentos de impostos. 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Isenções fiscais no setor de turismo 
Uzbequistão 
 
O governo central determinou que, até o fim do ano de 2020, agências de turismo, hotéis 
e a companhia aérea nacional do Uzbequistão estão isentos dos impostos de 
propriedade e uso de terra, assim como os impostos sociais foram reduzidos à 1%. 
 
Referência: 
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-
assistance-measures 
 

https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-uzbekistan-government-financial-assistance-measures
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Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Isenção de impostos alfandegários 
Laos 
 
O governo do Laos determinou que os itens importados para o combate à COVID-19 
estarão isentos de taxas alfandegárias e outros impostos. 
 
Referência: 
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-
economic-policy-measures/ 
 
Isenções fiscais aos agricultores  
Hungria  
 
Sendo a agricultura o setor que mais sofreu com a suspensão das atividades devido à 
quarentena, o Ministério da Agricultura do país divulgou que, bem como já foi feito em 
outros setores da economia, os empregadores não precisarão, até o final de junho, pagar 
contribuições e impostos ao salário de seus empregados. Somado a isso, os 
trabalhadores deverão pagar somente 4% do seu seguro de saúde.  
 
Referência: 
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-
support-agriculture 

2. Suspensão e Prorrogação de Prazos e Pagamentos 

É importante que os cidadãos e as empresas, principalmente as micro, pequenas e 
médias empresas, recebam auxílio, como a suspensão e a prorrogação do pagamento 
de impostos, contas como água, luz, cartão de crédito, etc. de maneira a diminuir o 
impacto nos cidadãos e nos negócios, uma vez que muitos se encontram sem a 
possibilidade de trabalhar a fim de se sustentarem. 
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Desenvolvimento de medidas de auxílio ao setor privado 
Arábia Saudita 
 
O governo saudita autorizou empresas a adiarem o pagamento de uma série de impostos 
e outras taxas governamentais em um período de até três meses. Também foi lançado 
o Programa de Sustentabilidade Corporativa que aloca a responsabilidade para o 
Ministério das Finanças de autorizar empréstimos e financiamentos até o fim do ano de 
2020. 
 

https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.vdb-loi.com/laos_publication/covid-19-the-lao-pdr-government-announces-new-economic-policy-measures/
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
https://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture/news/further-significant-decisions-to-support-agriculture
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Referência: 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Suspensão de dividendos 
Jamaica 
 
O Banco da Jamaica declarou que irá suspender a distribuição de dividendos pelo resto 
de 2020. O propósito da medida é conservar o capital das empresas e garantir que elas 
possam utilizar esse valor que seria repassado para investidores para absorver perdas 
causadas pela atual crise.   
 
Referência: 
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/ 
 
Extensão das datas para registro de impostos 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
A Agência de Impostos Internacionais (International Tax Authority) estendeu a data de 
entrega dos documentos para a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras, já 
que reconhece que o momento mundial atual de quarentena e mobilidade reduzida pode 
dificultar a obtenção dos documentos necessários. 
 
Referência: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020 
 
Pagamento de impostos adiado 
Bósnia e Herzegovina 
 
Sabendo das dificuldades financeiras enfrentadas pela sua população durante o período 
da crise sanitária, o governo do país decretou a prorrogação do prazo de pagamento das 
seguintes taxas: imposto de renda corporativo, taxa para melhoria de funções úteis das 
florestas, taxa para prevenção de incêndios e imposto de renda pessoal. Esses impostos 
devem ser pagos a partir do dia 30 de junho de 2020 até o final do ano.  
 
Referência: 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-
in-response-to-covid-19.html 
 
Suporte ao setor privado  
Manama, Bahrein 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654#2049654
https://jis.gov.jm/suspension-of-dividends-due-to-the-novel-covid-19-virus/
https://bvi.gov.vg/media-centre/bvifars-deadlines-update-20-april-2020
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/bosnia-and-herzegovina-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
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O governo dará suporte ao setor privado por meio da suspensão do pagamento de 
impostos por três meses. Os cidadãos do país também serão isentos de pagar contas de 
luz e água e, em alguns casos, o governo dará auxílio financeiro às empresas para que 
possam pagar o salário de seus funcionários. 
 
Referência: 
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-
200408182326104.html  
 
Redução da conta de água 
Tailândia 
 
O governo tailandês aprovou uma medida que propõe um desconto de 20% na conta de 
água, bem como a suspensão do pagamento dos primeiros 10 metros cúbicos para os 
residentes da região metropolitana de Bangkok. Para as demais províncias também 
será válido o desconto, mas a isenção dos 10 metros cúbicos será substituída pela 
extensão do prazo para o pagamento da taxa de serviços até o dia 30 de junho. 
 
Referência: 
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=inter
nal_referral 

3. Fundos e Auxílios para Recuperação de Empresas 

Como forma de mitigar os impactos da pandemia na área econômica, ações visando 
principalmente pequenas e médias empresas estão sendo adotadas 
internacionalmente. Entre as medidas estão a disponibilização de consultorias grátis e, 
inclusive, compensações financeiras. Grandes empresas também são alvo de medidas 
governamentais, como o estímulo de empréstimos a juros baixos e adiamento de 
pagamentos fiscais. 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

Plano de auxílio emergencial para empresas 
Gabão 
 
O governo nacional anunciou um aporte de aproximadamente R$ 2,25 bilhões para 
assistir empresas em dificuldades pela pandemia de COVID-19. Além disso, empresas 
que mantiverem seus funcionários empregados obterão descontos dos impostos com 
empresas de serviços e pequenos comércios obtendo uma redução de 50%, por 
exemplo. 
 
Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 

https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4186
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/coronavirus-wages-bahrain-pay-private-sector-salaries-200408182326104.html
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30387374?utm_source=slide_relate&utm_medium=internal_referral
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
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Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 

Programa de empréstimos bonificados 
Andorra 
 
O Conselho de Ministros aprovou decreto que dá algumas garantias para empresas e 
negócios. Este programa, com um orçamento de 100 milhões de euros (cerca de 611 
milhões de reais) será utilizado em três linhas de financiamento: refinanciamento de 
parcelas de crédito, fornecer ajuda às empresas e negócios com o pagamento dos 
empregados e financiar as adaptações dos locais seguindo aos requisitos de saúde. 

Referência: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-
credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros 
 
Programa Antivírus”, um programa de suporte a emprego 
República Tcheca 
 
O Programa Antivírus criado pelo governo, tem o intuito de auxiliar as empresas que 
precisam paralisar suas atividades devido a pandemia. Essas empresas terão o 
reembolso do salário de todos os funcionários, a princípio até final de maio. Assim elas 
ficam mais resguardadas de não chegar à falência e evitar o desemprego. 
 
Referência: 
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-

programme-to-end-of-may--181252/  
 
Orçamento suplementar 
Finlândia 
 
O governo propôs um orçamento suplementar para facilitar a situação financeira das 
empresas e cobrir os custos para gerenciar a situação no país. Em apoio às empresas, 
foi proposto um adicional de 700 milhões de euros (cerca de 4 bilhões de reais) para 
compra de ações de empresas estatais. Dessa maneira, ajuda as empresas a aumentar 
o capital de empresas estatais, fortalecê-las e manter a posição financeira de empresas 
que necessitem algum suporte. 
 
Referência: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-
kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta 
 
Expansão de empréstimos para grandes empresas  
Reino Unido  

https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.govern.ad/comunicats/item/11550-el-govern-aprova-el-segon-programa-de-credits-tous-amb-una-dotacio-de-100-milions-d-euros
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/government-extends-antivirus-job-support-programme-to-end-of-may--181252/
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-vuoden-2020-kolmannesta-lisatalousarvioesityksesta
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O governo revelou os detalhes para o esquema de empréstimos para grandes empresas. 
Todas as empresas com faturamento superior a 45 milhões de libras, poderão solicitar 
suporte. Empresas com faturamento acima de 250 milhões de libras poderão pegar 
emprestado até 50 milhões de libras de credores. Além disso, no intuito de dar mais 
confiança aos credores nos financiamentos, o Governo do Reino Unido lhes fornecerá 
uma garantia de 80% em cada empréstimo. 
 
Referência: 
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-

businesses--2   
 
Medidas de reforço para empresas e funcionários 
Suécia 
 
Foram apresentadas pelo governo cinco medidas para mitigar o impacto da pandemia 
no país: teto mais alto para benefícios de seguro-desemprego; reembolso prolongado 
para as pessoas que ficarem doentes; suspensão de requisito de atestado médico para 
desafogar serviços de saúde; a responsabilidades dos custos governamentais com 
subsídios pelo governo é aumentada e apoio financeiro a comerciantes que ficarem 
doentes. 
 
Referência: 
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-
businesses/ 
 
Ampliação de suporte financeiro a pequenas empresas 
Nova Zelândia 
 
O governo da Nova Zelândia concederá empréstimos sem juros (se forem pagos em um 
ano) para pequenas empresas impactadas pela crise econômica provocada pela COVID-
19. A assistência será de US$10 mil para cada empresa (que emprega 50 ou menos 
funcionários em período integral), além de US$1.800 por funcionário. A taxa de juros 
será de 3% por um prazo máximo de 5 anos e os reembolsos não serão necessários nos 
primeiros dois anos. 
 
Referência: 
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses 
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/ 
 
Pacote de estímulo econômico 
Ilhas Salomão 
 
O Primeiro-Ministro das Ilhas Salomão lançou no dia 04 de maio um Pacote de Estímulo 
Econômico. Através desse Pacote, o Governo irá fornecer US $ 309 milhões para 

https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.gov.uk/government/news/chancellor-expands-loan-scheme-for-large-businesses--2
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.government.se/press-releases/2020/05/reinforced-measures-for-employees-and-businesses/
https://www.beehive.govt.nz/release/government-boosts-cashflow-support-small-businesses
https://covid19.govt.nz/latest-updates/new-loan-scheme-to-support-small-business/
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estimular a economia e amenizar os efeitos econômicos negativos da crise. De acordo 
com o Primeiro Ministro, é dever do Governo assegurar que as empresas e os negócios 
que recebam apoio previsto no pacote transmitam os benefícios para famílias e 
consumidores. 
 
Referência: 
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-
plan/9792 
 
Programa de apoio a empresas e funcionários 
Montenegro 
 
Segundo a Ministra da Economia, o programa de suporte abrange seis tipos de subsídios 
e visa mais de 100 mil funcionários no país e milhares de empreendedores, micro, 
pequenas e médias empresas. Para preservar os empregos existentes, as medidas 
visam sustentar 50 a 100% do salário bruto de cada funcionário. Segundo a ministra, é 
um programa de estabilização para preservar empregos que tivemos antes da 
pandemia. 
 
Referência: 
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-

support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html  
 
Suporte para startups em operação 
Suíça   
O Conselho Federal aprovou um esquema de garantia para apoiar startups que 
enfrentam problemas de liquidez causados pela pandemia.  As organizações de 
empréstimos credenciadas pelo governo irão facilitar o acesso de empréstimos pelas 
startups. Nesse sentido, foi criado um procedimento de garantia especial: 65% da 
garantia do empréstimo é fornecida pelo governo federal e 35% pelo cantão ou terceiras 
partes designadas pelo cantão. 
 
Referência: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html 
 
Pacote de apoio a serviços não essenciais 
Hong Kong, China 
 
O governo de Hong Kong anunciou um pacote de mais de um bilhão de dólares para 
auxiliar os salões de beleza, estabelecimentos de massagem e espaços de festa que se 
inscreverem para receber o subsídio. Os salões de beleza ou casas de massagem podem 
receber de trinta a cem mil dólares, de acordo com o número de empregados, ao passo 
que aos espaços de festa podem ser destinados até 40 mil dólares. 
 

https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
https://www.solomontimes.com/news/prime-minister-sogavare-launch-economic-stimulus-plan/9792
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
http://www.gov.me/en/News/224015/Economy-Minister-presents-business-and-employee-support-programme-to-mitigate-negative-effects-of-coronavirus-outbreak.html
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-79006.html


ECONOMIA 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

87 

Referência: 
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&n
ame=covid19 

4. Ajuda Econômica a Trabalhadores 

Para diminuir o impacto econômico e social diversos países estão criando ou expandindo 
planos de auxílio aos trabalhadores, como, por exemplo, extensão do seguro 
desemprego e outras garantias aos trabalhadores, incentivo ao home office, entre 
muitas outras medidas que visam amparar e prestar auxílio aos trabalhadores no atual 
período de crise. 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

Apoio financeiro aos taxistas e motoristas independentes 
Niterói, Brasil 
 
O Programa Taxista Amigo prevê a concessão de auxílio emergencial aos taxistas, 
prestadores de serviço de transporte escolar e seus auxiliares. Estas pessoas irão 
receber três parcelas no valor de R$500,00 cada uma, que foram pagas nos meses de 
abril, maio e junho. 
 
Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-
assistance-taxi-drivers-and-self-employed 
 
Expansão do auxílio a desempregados 
Rússia 
 
Expirado em março, o auxílio desemprego russo foi estendido para que esses cidadãos 
recebam no mínimo 65 dólares por mês a partir de junho. Para além disso, famílias com 
filhos menores de idade passarão a receber, por cada criança, 43 dólares até o mês de 
agosto e empreendedores que fecharam seus negócios poderão receber até 174 dólares 
como assistência. 

Referência: 
http://government.ru/en/docs/39857/ 
 
Programa de apoio social  
Benim 
 
Para apoiar sua população e empresas, o governo de Benim mobilizou um fundo de 7412 
bilhões de FCFA (660 milhões de reais). O programa se articula em 3 pontos: apoio às 
empresas, apoio de FCFA 4,98 bilhões destinado a artesãos e praticantes de pequenos 
negócios e um subsídio sobre os preços da eletricidade e da água para todos os 
cidadãos. 

https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.news.gov.hk/eng/2020/05/20200506/20200506_173903_756.html?type=category&name=covid19
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/auxilio-para-taxistas-e-motoristas-autonomos-assistance-taxi-drivers-and-self-employed
http://government.ru/en/docs/39857/
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Referência: 
https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---
pres-74--12-milliards-prevus/ 
 
Ajuda financeira para empresas, entidades religiosas e sindicais 
Niterói, Brasil 
 
O Programa Empresa Cidadã consiste no pagamento do salário mínimo, durante três 
meses, de até 9 funcionários de empresas, entidades religiosas e sindicais, que tenham 
até 19 funcionários e alvará na cidade. Aqueles que aderirem ao programa se 
comprometem a não reduzir seu número de funcionários até outubro de 2020. 
 
Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-
preogram-programa-de-empresa-ciudadana 
 
Auxílio para trabalhadores informais 
Vietnã 
 
O governo do Vietnã lançou um programa de assistência para trabalhadores que 
perderam seus empregos em decorrência da pandemia, porém não podiam receber o 
seguro desemprego ou trabalhavam em situação de informalidade sem contrato. Essas 
pessoas podem, a partir de abril, se candidatar ao programa para receber 43 dólares 
por mês. 
 
Referência: 
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-
employers-employees.html/ 
 

Novas medidas inseridas (7ª e 8ª Edições) 

Prorrogação de medida de remuneração 
Estônia 
 
O governo chegou a um acordo para estender a remuneração de empregadores e 
trabalhadores até o final do mês de junho. Segundo o primeiro ministro, essa medida 
ajudou e ajudará a manter empregos e a renda das pessoas, melhorando a situação das 
empresas em dificuldade na atual crise. 
 
Referência: 
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-
measure-until-end-june 
 
Auxílio para servidores da saúde 
Brunei 

https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.gouv.bj/actualite/708/mesures-sociales-liees-pandemie-coronavirus-benin---pres-74--12-milliards-prevus/
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/programa-empresa-cidada-citizen-company-preogram-programa-de-empresa-ciudadana
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
https://www.vietnam-briefing.com/news/covid-19-vietnam-issues-financial-assistance-employers-employees.html/
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
https://www.kriis.ee/en/news/government-supported-extension-remuneration-compensation-measure-until-end-june
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O governo decretou um auxílio de US$ 400 (R$ 2,300) aos trabalhadores da área da saúde 
no país. A ajuda foi destinada a médicos, enfermeiros, assistentes de limpeza hospitalar 
e seguranças.  
 
Referência: 
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-
healthcare-workers/ 
https://borneobulletin.com.bn/special-allowance-for-healthcare-workers-2/ 
 
Fundo de ajuda para empresas e pessoas  
Costa do Marfim  
  
O governo anunciou o auxílio de 10 milhões de fcfa (100 mil reais) para apoiar 40.000 
autônomos, funcionários e unidades de produção afetadas pela crise. As pessoas e 
empresas dos setores de manufatura artesanal, manufatura industrial, comércio, 
pecuária, pesca, hotéis, restauração, higiene salões de belezas, têxtil, imobiliário e 
transporte serão os beneficiados. 
 
Referência: 
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-
aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-
toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-
en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure 
 
Pacote de medidas e intervenções 
San Marino 
 
O governo de San Marino anunciou medidas para auxiliar famílias em dificuldades com 
um valor mínimo de 580 euros (cerca de 3500 reais). Esse valor aumentará se tiver 
cônjuge e outros componentes na família. Para empresas e autônomos, o tempo de 
apresentação da declaração de imposto e o pagamento serão estendidos até agosto. O 
Governo também criará um fundo extraordinário para revitalizar a economia.  
 
Referência: 
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-

imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192  
 
Medidas para disponibilidade de funcionários sazonais 
Finlândia  
 
O governo decidiu tomar medidas para garantir a disponibilidade de mão de obra 
necessária na agricultura e horticultura, a entrada de funcionários sazonais 
estrangeiros na Finlândia e incentivos para atrair mão de obra doméstica. 
 

https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-healthcare-workers/
https://thescoop.co/2020/04/14/hm-announces-special-400-monthly-allowance-for-healthcare-workers/
https://borneobulletin.com.bn/special-allowance-for-healthcare-workers-2/
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
http://abidjantv.net/economie/le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-gouvernement-ivoirien-a-mis-en-place-ces-fonds-pour-aider-les-acteurs-eprouves-par-la-crise-sanitaire-mamadou-toure
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192
https://www.sanmarinortv.sm/news/economia-c5/coronavirus-nuovi-interventi-per-famiglie-imprese-e-lavoratori-ecco-le-principali-misure-a187192
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Referência: 
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-
saatavuuden-turvaamisesta 
 
Auxílio para famílias agricultoras autônomas  
Tailândia  
 
O governo aprovou o auxílio financeiro para famílias agricultoras que sofrem com secas 
e recessão durante o período da pandemia. As famílias que não estão registradas na 
base de dados do governo podem fazê-lo online até o dia 15 de maio. Serão destinados 
150 milhões de Bahts (25 milhões de reais) no pacote emergencial. 
 
Referências: 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid 
https://www.prachachat.net/economy/news-447721 
 
Mapeamento de artistas prejudicados financeiramente 
Tailândia 
 
O ministério da cultura mapeou 26 mil pessoas do ramo artístico em situações 
financeiras vulneráveis devido ao fechamento de estabelecimentos de entretenimento e 
cancelamento de shows. O ministério promete que irá garantir que essas pessoas 
estejam registradas e recebam o auxílio emergencial de 5.000 Bahts (R$800.00) 
disponibilizado pelo governo.  
 
Referência: 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517 
 
Pacote de apoio para a indústria do turismo 
Montenegro 
Segundo o Primeiro-ministro, o anúncio do pacote econômico no valor de 5 milhões de 
euros (cerca de 30 milhões de reais) em apoio à indústria de turismo é apenas uma 
intervenção para que os salários dos funcionários sejam pagos pelo governo por dois 
meses. Além disso, ele acrescenta que o auxílio se mostra necessário, já que a 
recuperação do turismo dependerá muito de como os países irão se comportar e se 
abrirão as fronteiras. 
 
Referência: 
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-
tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html 
 
Medida de apoio financeiro para pagamento de salários 
Macedônia do Norte 
 

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-kausityovoiman-saatavuuden-turvaamisesta
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1909376/farming-households-get-b15-000-aid
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.prachachat.net/economy/news-447721
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29517
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
http://www.gov.me/en/News/224089/PM-Markovic-We-prepare-serious-package-to-support-tourism-industry-EUR-5-million-is-intended-for-salaries-for-two-months.html
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Solicitada por muitas empresas, uma ajuda no pagamento de salários dos meses de 
abril e maio no valor de 14.500 dinares (cerca de 1400 reais) por trabalhador permitirá 
a continuidade dos trabalhos preservando os empregos. Segundo o Conselheiro de 
Assuntos Econômicos da República da Macedônia do Norte, as solicitações estão em 
fase final e cerca de 12.500 foram contabilizadas pela Receita Federal. 
 
Referência: 
https://vlada.mk/node/21284 
 
Subsídio não reembolsável para os trabalhadores independentes 
Luxemburgo 
 
De acordo com proposta do ministro de Pequenas e Médias Empresas decidiu aprovar 
um projeto que consistia em estabelecer uma ajuda financeira única, de taxa fixa e não 
reembolsável. Os montantes desse novo auxílio fixados em 3000, 3500 e 4000 euros 
(Cerca de 18 mil reais a 25 mil reais) variam de acordo com a faixa de renda. 
 
Referência: 
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-
indemnite-independants.html 

5. Pacotes Macroeconômicos 

A possibilidade de recessão resultante da suspensão de atividades econômicas em 
contextos de quarentena e isolamento social tem provocado reações governamentais no 
sentido de preparar pacotes de lastreio macroeconômico para a retomada. O estímulo 
à economia nacional como um todo tem sido discutido como forma de amortecer os 
impactos monetários, cambiais, de renda e PIB em um cenário pós-coronavírus. 

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

Implementação de estímulos à economia 
Tailândia 
 
O Ministério das Finanças tailandês anunciou um pacote macroeconômico com o 
objetivo de fomentar o consumo doméstico. Para além disso, o setor rural poderá contar 
com diversos empréstimos no valor total de 5,4 bilhões de dólares fornecidos pelo Banco 
para a Agricultura e Cooperativas Rurais. 
 
Referência: 
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX 
 
Plano multissetorial de emergência 
República Democrática do Congo 

https://vlada.mk/node/21284
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/05-mai/06-indemnite-independants.html
https://br.reuters.com/article/financialsSector/idUSL4N2DL1QX
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O governo nacional anunciou um pacote de auxílio aos principais setores econômicos do 
país, especialmente a mineração. O plano conta com um aporte de 2,6 bilhões de dólares 
e é composto por três eixos: a manutenção da capacidade de resposta, seu reforço e a 
estabilização macroeconômica. 
 
Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-
lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Pacote de apoio a pequenas empresas 
Martinica 
 
Criação de medidas econômicas governamentais para pequenas empresas, incluindo 
um sistema de ajuda administrativa para as empresas, empréstimos vindos de fundos 
emergenciais do governo, flexibilização de regras para utilização de fundos europeus e 
isenção de taxas em materiais e serviços relacionados a área da saúde. O propósito é 
garantir que as pequenas empresas tenham menos gastos e mantenham seus caixas 
positivos durante a crise.  
 
Referência: 
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-
de-leconomie/ 
 
Plano de auxílio para empresas e trabalhadores 
Gabão 
 
O presidente gabonês, Ali Bongo, anunciou um pacote de mais de 381 milhões de euros 
para atenuar os impactos da crise de COVID-19 no país. Dessa quantia, cerca de 346 
milhões de euros serão destinados a empresas em dificuldade financeira através de um 
fundo de emergência. Para os trabalhadores, entre 50% e 70% do salário bruto de 
desempregados serão fornecidos pelo pacote do governo. 
 
Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-
mobilise-381-millions-deuros/ 
 
Acréscimo ao auxílio emergencial nacional 
Gyeonggi-do, Coreia do Sul 
 
Para além do auxílio emergencial nacional, o município irá fornecer uma ajuda extra a 
nível local para seus moradores. Cada família inscrita no programa municipal irá 

http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200619-rdc-tshisekedi-annonce-plan-tr%C3%A8s-couteux-lutter-contre-la-crise-%C3%A9conomique
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
https://www.collectivitedemartinique.mq/covid-19-%c7%80-les-mesures-de-la-ctm-en-faveur-de-leconomie/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
https://www.jeuneafrique.com/923951/economie/face-au-coronavirus-ali-bongo-ondimba-mobilise-381-millions-deuros/
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receber 100.000 wons (aproximadamente 400 R$). A ação custou o equivalente a 4 
bilhões de reais para a cidade.  
 
Referência: 
http://snvision.seongnam.go.kr/12088 
 
Alocação de verba para combate a COVID-19 
Ucrânia 
 
Segundo resolução feita pelo Gabinete de Ministros, cerca de 6 bilhões de reais serão 
destinados para: o fornecimento de equipamentos de proteção individual para unidades 
de saúde e departamentos de atendimentos médicos; compra de bens necessários para 
garantir respostas aos surtos da COVID-19; e salários de médicos e outros funcionários 
envolvidos na implementação de medidas. 
 
Referência: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-

koronavirusom-v-ukrayini   
 
Desconfinamento do setor mineiro 
África do sul  
 
O governo da África Sul, por questões econômicas, julgou necessário o desconfinamento 
do seu setor mineiro que representa 8% de seu PIB. A decisão permitiu que as minas de 
superfície voltem a operar com 100% de sua capacidade e as minas subterrâneas podem 
funcionar apenas com 50%. Medidas de acompanhamento foram tomadas como a o uso 
de máscaras, o fornecimento de produtos desinfetantes e teste sistemáticas 
dos funcionários. 
 
Referência: 
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-
mines-souterraines-or-platine-cuiv 

6. Redução da Jornada de Trabalho  

A redução da jornada de trabalho já está sendo estudada para ser aplicada após a 
pandemia da COVID-19. A Nova Zelândia, por exemplo, estuda tal medida para a 
recuperação da crise causada pela atual pandemia, visando aumentar o turismo 
doméstico, uma das áreas mais afetadas.  
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição)  
 

Semana com 4 dias de trabalho 
Nova Zelândia 

http://snvision.seongnam.go.kr/12088
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http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200504-afrique-sud-coronavirus-deconfinement-progressif-mines-souterraines-or-platine-cuiv
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 O objetivo da medida é ajudar na recuperação da economia neozelandesa, 
acreditando que a produtividade aumentará. Cerca de 60% do turismo do país 
são de habitantes locais, então ao implementar esta ação, há um maior incentivo 
para que as pessoas façam mais viagens domésticas. Além disso, também será 
incentivada uma maior flexibilidade na jornada de trabalho, utilizando o 
expediente remoto.  
 
Referência: 
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-
week-hnk-intl-scli/index.html 

7. Ações de Retomada 

Muitos países estão divulgando planos de ação para recuperação após a pandemia do 
novo Coronavírus. Alguns países da Oceania, por exemplo, estão buscando dar suporte 
àqueles que ficaram desempregados e reestruturar certos setores da economia.   
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Contratação para recuperação pós-COVID-19 
Guam 
  
O Departamento de Trabalho de Guam vai começar a contratar pessoas para esforços 
em recuperação da COVID-19, relacionados a limpeza, apoio a instalações de 
aeroportos, quarentenas e exames. Para isso, o departamento recebeu US$ 1,5 milhão 
para contratar cerca de 200 pessoas. Serão contratadas pessoas que ficaram 
desempregadas por conta da pandemia.  
  
Referência: 
https://www.pncguam.com/gdol-hiring-workers-for-covid-19-recovery-work/ 
 
Suporte ao setor de construção civil 
Austrália 
 
O programa HomeBuilder foi criado de modo a garantir mais empregos no setor, no pós-
COVID-19. O programa providenciará a todos os compradores ou moradores elegíveis, 
uma concessão de US$ 25 mil para construir uma casa ou reformar uma já existente. 
Existem critérios para entrar no programa que envolvem o limite de renda, 
especificados no site. O projeto irá apoiar cerca de 1,14 milhão de empregos diretos e 
indiretos no setor.  
 
Referência: 
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-
residential-construction-sector 

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2020/05/21/business/new-zealand-4-day-week-hnk-intl-scli/index.html
https://www.pncguam.com/gdol-hiring-workers-for-covid-19-recovery-work/
https://www.pm.gov.au/media/homebuilder-program-drive-economic-activity-across-residential-construction-sector
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Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 
 
Extensão de atividades econômicas para prosseguimento de abertura 
Andorra 
 
O governo de Andorra decretou a expansão da lista de atividades que poderão retomar 
suas operações comerciais, desde que respeitando as indicações de saúde. Algumas 
atividades que poderão ser abertas completamente ou em partes são: atividades de 
venda de veículo; venda a varejo de móveis e outros utensílios; e a abertura de atividades 
relacionadas ao cabeleireiro para animais de estimação. 
 
Referência: 
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-
activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura 
 
Reabertura para serviços não essenciais 
Cazaquistão 
 
A partir do dia 04 de maio, estabelecimentos que forneçam serviços não-essenciais e 
que realizem suas atividades em um espaço menor que 500 m² poderão voltar a 
funcionar até as 17:00 hrs. Também será permitida a prática de esportes ao ar livre e a 
retomada de voos com o número de passageiros reduzido e aumento de medidas de 
segurança sanitária. Até o dia 29 de abril, o país havia registrado 25 mortes e 3,138 casos 
da COVID-19. 
 
Referências: 
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-
t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/kazakhstan/ 

Diversificação da economia 
Angola 
 
Em parceria com a UNCTAD e a União Europeia, o governo angolano tenta diversificar 
sua economia através do programa Train For Trade II. Como forma de driblar os efeitos 
da desvalorização do petróleo, o governo busca identificar setores promissores para 
implementar políticas de promoção, melhoria da infraestrutura e capacitação 
empresarial. 
 
Referências: 
https://world.einnews.com/pr_news/514226730/coronavirus-angola-covid-19-affirms-urgency-
of-trade-facilitation-reforms-in-angola 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldc_train-for-trade-II_flyer.pdf 
 

https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura
https://www.govern.ad/comunicats/item/11459-el-govern-aprova-l-ampliacio-del-llistat-d-activitats-economiques-que-poden-procedir-a-la-seva-obertura
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311
http://government.kz/en/news/goskomissiya-utverdila-perechen-vozobnovlyaemyh-s-4-maya-t-g-vidov-deyatelnosti-v-rk-2932311
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Liberação para funcionamento de negócios não essenciais 
Suazilândia 
 
Foi decretado pelo Rei Mswati III a extensão das medidas de contenção domiciliar em 
caráter parcial para o funcionamento do mercado. Estabelecimentos considerados não 
essenciais poderão voltar a operar sob estritas condições de higiene. A categoria de 
empreendimentos a se encaixar no rol ainda será definida pelo Ministério do Comércio, 
Indústria e Mercado.  
 
Referência: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-n 
 
Reabertura de fábricas automotivas 
Turquia 
 
O governo central turco, após anunciar que as medidas de restrição serão amenizadas 
a partir do mês de maio, autorizou as principais fábricas de automóveis do país a 
retornarem à normalidade no dia 11 de maio. 
 
Referência: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-
turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE 
 
Projeto de desenvolvimento 
Cazaquistão 
 
No dia 05 de maio foi anunciado um projeto nacional para a geração de empregos. Serão 
abertas vagas na área da infraestrutura social, engenharia, transporte e construção 
civil, a partir da melhoria de estradas, construções de escolas e melhoria do 
saneamento básico nacional. No total, estima-se que 1.220.000 pessoas serão 
contratadas a partir do plano nacional em 2020. 
 
Referência: 
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-
kozdelgen-kr-ehekm-544925 
 
Retomada de atividades do setor industrial  
Rússia  
 
A partir do dia 12 de maio, as medidas de isolamento e restrição começarão a ser 
relaxadas no país. A indústria de construção civil será a primeira a ser retomada. De 
acordo com o presidente, medidas de precaução ainda deverão ser seguidas nos 
estabelecimentos reabertos e trabalhadores em grupos de risco ou grávidas não 
deverão voltar ao trabalho.  

http://www.gov.sz/index.php/latest-n
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-factories/corrected-all-big-turkish-auto-factories-to-resume-operations-as-of-may-11-idUSL8N2CN6HE
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
https://primeminister.kz/kz/news/2020-zhyly1-mln-220-myn-adamdy-zhumyspen-kamtu-kozdelgen-kr-ehekm-544925
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Referência: 
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020 
 
Reabertura de alguns comércios 
Tailândia 
 
Com a queda nos casos de contaminação, no dia 04 de maio o país iniciou o relaxamento 
de algumas restrições de mobilidade e isolamento, permitindo que comércios como pet 
shops salões de beleza e restaurantes retomassem suas atividades, contando que sigam 
precauções higiênicas e de contenção.  
 
Referência: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coro 
navirus-cases-slow 
 
Reabertura de certos setores comerciais 
Singapura 
 
A partir do dia 12 de maio, setores comerciais como salões de beleza, lavanderias e 
empresas que funcionam à base doméstica, como padarias caseiras, poderão ser 
reabertas. Os estabelecimentos ainda deverão seguir medidas de precaução 
estabelecidas anteriormente, como o limite de pessoas e ofertas de serviços.  
 
Referência: 
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-
restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5 

8. Outras Ações 

Muitos países têm apresentado pacotes compreensivos de lastro para retomada 
econômica no rescaldo da crise. Além disso, há também outras ações de intervenção na 
economia para proporcionar melhores condições para o atendimento às populações e 
resiliência econômica no retorno normal das atividades. 
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Pequenas feiras para a comercialização de produtos agrícolas 
Cundinamarca, Colômbia 
 
A fim de apoiar os agricultores e produtores locais, assim como diminuir o fluxo de 
pessoas na central de abastecimento de Corabastos, em Bogotá, o governo de 
Cundinamarca está realizando pequenas feiras para a comercialização de produtos 
agrícolas de 11 associações dos municípios de Vianí, Nocaima, Sasaima e Villeta na 
cidade de Facatativá. 
 

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-07-05-2020
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thailand-to-reopen-some-businesses-as-new-coronavirus-cases-slow
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/04/singapore-to-extend-covid-19-restrictions-another-week-some-activities-to-resume-from-may-5
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Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/inician-circuitos-cortos-de-comercializacion-
agropecuaria-en-cundinamarca 
 
Programa de voluntariado para a agricultura 
Izma, Turquia 
 
A municipalidade criou um programa de voluntariado específico para a agricultura, no 
qual jovens entre 20 e 35 podem se voluntariar para complementar a força de trabalho 
necessária. O objetivo é diminuir o custo para os produtores de forma que os preços 
possam ser mantidos iguais aos anteriores à pandemia. 
 
Referências:   
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 
 
Plano de resposta para os agricultores 
Costa de Marfim  
 
O governo da Costa do Marfim entregou um  cheque de 150,8 bilhões de FCFA (R$ 1,344 
bilhões) para apoiar os setores agrícolas diante das consequências da pandemia. O valor 
vai ser distribuído em dois setores: da exportação e da produção de alimentos. Na 
ocasião, foi lançado o programa de Emergência Agrícola que faz parte do plano de apoio 
econômico, social e humanitário.  
 
Referência:  
https://www.ivoireco.com/plan-de-riposte-covid-19-les-filieres-agricoles-recoivent-un-
soutien-dun-montant-de-1508-milliards-fcfa/ 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Economia circular para a sustentabilidade  
União Europeia 
 
Um novo plano da Comissão Europeia pretende aumentar o tempo de vida útil dos 
produtos impondo restrições a produtos descartáveis. O objetivo é assegurar que os 
produtos inseridos no mercado europeu sejam criados de modo a durar mais, facilitando 
a reutilização, conserto e reciclagem. Tais informações devem estar claras nas 
embalagens, de modo a facilitar a tomada de decisão dos consumidores. 
 
Referência: 
http://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/ 
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Estratégia de aproveitamento de cozinhas fechadas 
Bogotá, Colômbia 
 
Através da parceria com plataformas e aplicativos de delivery, foi lançada a estratégia 
“yo comparto mi cocina”. O objetivo é auxiliar empreendedores na ampliação da oferta 
e demanda de seus produtos. Restaurantes com suas cozinhas fechadas podem 
compartilhar seu espaço. O governo realiza o mapeamento e organiza essas parcerias, 
viabilizando armazenamento e distribuição eficiente de produtos. 
 
Referência: 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-
restaurantes 
 
Plataforma online de apoio ao comércio local 
Gavà, Espanha 
 
O Conselho Municipal desenvolveu o serviço virtual “Més que mai”, no qual lojas e 
restaurantes podem se cadastrar e oferecer vouchers de desconto para clientes quando 
acabar a quarentena e os estabelecimentos reabrirem.  
 
Referência: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/mes-que-mai-comerc-de-gava-more-ever-local-
trade 
https://www.mesquemaigava.cat/   
 
Chamada para projetos de startups 
Antuérpia, Bélgica 
 
A cidade selecionou oito empresas que apresentaram os melhores projetos de inovação 
digital no contexto da crise do novo coronavírus, sendo o aporte total disponibilizado 
aproximadamente R$ 1,5 milhão. Entre os projetos selecionados, estão serviços de 
monitoramento de contágio e plataformas de streaming para artistas. 
 
Referência: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/city-antwerp-open-call-digital-solutions-fight-
against-corona 
 
Projeto de Apoio à Resiliência Econômica (PARE) para os Pequenas e Médias 
Empresas (PME) 
Burkina Faso 
 
O PARE é uma plataforma eletrônica para atender as demandas de mais 15000 
empresas afetadas pela pandemia e que têm dificuldade de continuar seus negócios. A 
da plataforma é um dispositivo que permite às empresas expor suas dificuldades e 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/plataforma-para-ayudar-los-restaurantes
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necessidades, principalmente em termos fiscais, financeiros, contábeis, jurídicos, 
sociais e condutas de funcionamento. 
 
Referência: 
https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-
lance/ 
 
Sistema de delivery local 
Sungdong-gu, Coreia do Sul 
 
A prefeitura de Sungdong-gu desenvolveu um sistema de delivery que interliga 
consumidores e empreendimentos locais por meio de call centers e serviços de entrega 
oferecidos pelo governo municipal. 
 
Referência: 
https://ecomobility.org/covid-19-focus-on-cities-and-transport-responses-south-korea/ 
 
Construção de prédios inteligentes 
Jinshan, China (Smart City Expo World Congress – 2018 Report) 
 
A prefeitura de Jinshan, China, iniciou um processo de construção de prédios 
inteligentes para fins comerciais e residenciais de forma a melhorar a promoção da 
sustentabilidade na cidade em desenvolvimento. 
 
Referência: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/international-
business/csg-china-research-report-on-investment-environment-of-shanghai-
jinshan-industrial-park-en-2013.pdf 
 
Suspensão de vendas e compras de passagens aéreas 
Argentina 
 
Na Argentina, as fronteiras estão fechadas desde o início de março e o presidente, 
Alberto Fernández, prorrogou a quarentena compulsória e rigorosa até 10 de maio. 
Nessa nova medida, o governo restringiu a venda e a compra de passagens aéreas 
comerciais até o segundo semestre deste ano, devido a pandemia causada pelo Covid-
19.  
 
Referência: 
https://www.otempo.com.br/mundo/coronavirus-argentina-proibe-venda-de-passagens-
aereas-comerciais-ate-setembro-1.2330276 
 
Ajuda de custo como resposta à crise no turismo 
Seul, Coréia do Sul 

https://www.burkina24.com/2020/05/26/resilience-economique-au-burkina-pare-covid-19-est-lance/
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Diante da diminuição da atividade turística no país, o Governo Metropolitano de Seul se 
comprometeu a oferecer, a partir de maio, um suporte financeiro à indústria MICE, 
responsável pelo planejamento de encontros, incentivos, conferências e exibições na 
cidade. Assim, foi desenvolvido o projeto de enfrentamento da crise da indústria para 
auxiliar, através de uma ajuda de custo, mais de 500 empresas relacionadas ao setor. 
 
Referência: 
http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/ 
 
Fundo de crise para assentamentos ciganos  
Grécia   
 
O Ministério do Interior da Grécia anunciou que o governo alocou 2,25 milhões de euros 
para proteger os ciganos que estão em situação de risco nos acampamentos e 
assentamentos segregados em Roma. Para implementar as medidas necessárias, 98 
municípios receberão subsídios entre 5 mil e 60 mil euros.  
 
Referência: 
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-
during-covid-19   
 
Compensação para empresas que seguirem medida de contenção 
Municípios de Nagoya e Aichi, Japão 
 
Como medida de incentivo aos comércios não essenciais em espaços com mais de 1000 
m2, os governos locais de Nagoya e Aichi fizeram uma medida de compensação de 
500,000 Ienes (R$26.000) para os empresários que mantivessem seus locais fechados 
por pelo menos 23 dias (do dia 17 de abril a 6 de maio).  
 
Referências: 
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html 
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html 
 
Divulgação de preços de produtos alimentícios 
Mehterlam, Afeganistão 
 
A comissão de disciplina urbana faz negociações com vendedores dos mercados locais 
todas as manhãs para garantir que os preços das frutas, verduras e legumes sejam 
justos e não ocorram abusos de preço durante o período da pandemia. A lista é divulgada 
via Facebook diariamente e um canal de comunicação é fornecido para denunciar o 
descumprimento dos acordos. 
 
Referência: 

http://english.seoul.go.kr/seoul-supports-mice-companies-to-overcome-seoul-tourism-crisis/
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
http://www.romea.cz/en/news/world/greece-approves-crisis-fund-for-romani-settlements-during-covid-19
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryoku2.html
http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128190.html
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https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-
%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-
1777516622513076/ 
 
Reembolso de impostos para pequenas e médias empresas 
Suazilândia 
 
Empresas de pequeno e médio porte que estejam em dia com os impostos referentes 
até o final de 2019 terão o ressarcimento de 25% do imposto pago no ano anterior. O 
reembolso será efetuado em forma de parcelas mensais pelo órgão da receita nacional, 
o Eswatini Revenue Authority. 
 
Referência: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 
 
Novo mecanismo de venda online 
Cidade do México, México 
 
Conéctate é um aplicativo criado pelo Governo da Cidade do México para a 
comercialização e trocas de produtos. Empresas e pessoas com algum negócio podem 
oferecer produtos e serviços. Os clientes poderão combinar o horário exato que irão 
retirar o seu produto de maneira a evitar aglomeração de pessoas. O app também 
permite a localização de comércios e serviços próximos às residências dos 
interessados. 
 
Referência: 
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-
comercializar-productos-y-servicios 
 
Mercado virtual 
Tandil, Argentina 
 
“Compra Tandil Online” é uma medida criada pela Secretaria de Desenvolvimento 
Produtivo e Relações Internacionais do Município de Tandil, Argentina, para ajudar os 
empreendedores locais que não podem abrir suas lojas e que não possuem mecanismos 
de venda online, a continuar a comercializar os seus produtos.  
 
Referência: 
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-
dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/ 
 
Expansão de estímulos monetários durante a pandemia 
Japão 

https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
https://pt-br.facebook.com/%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%9A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D-Mehterlam-Municipality-1777516622513076/
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-covid-19-15-april
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-comercializar-productos-y-servicios
https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/conectate-la-app-de-sedeco-para-comercializar-productos-y-servicios
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/
https://www.eleco.com.ar/interes-general/lanzaron-el-programa-compra-tandil-online-y-en-dos-dias-se-adhirieron-mas-de-150-comercios/


ECONOMIA 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

103 

O Banco do Japão expandiu o estímulo monetário e prometeu comprar uma quantidade 
ilimitada de títulos para manter os custos de empréstimos baixos e tentar sair da crise 
econômica causada pela COVID-19. O banco ofereceu pagar uma taxa de juros de 0,1% 
às instituições que utilizarem o novo programa de empréstimos para combater a 
pandemia e incentivar bancos comerciais a aumentar empréstimos a empresas sem 
dinheiro.  
 
Referência: 
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-
pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0 
 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
Prorrogações 

de Prazos e 
Pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Afeganistão        X 

África do Sul      X   

Alemanha  XX  XXX X   X 

Andorra  X     X  

Angola       X  

Arábia 
Saudita 

X X X      

Argentina  X X    X XXX 

Austrália X XXX  XX   X  

Áustria  X     X  

Bahrein   X      

Bélgica        X 

Benim    X     

Bósnia   X      

Brasil  X X XX     

Brunei  X  X     

Burkina Faso        X 

Canadá X XX  X     

Cazaquistão       XXX  

Chile        X 

China XX XX  XXX    XX 

Colômbia X X  XX   X X 

https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0
https://uk.reuters.com/article/uk-japan-economy-boj/bank-of-japan-expands-stimulus-as-pandemic-pain-worsens-idUKKCN22902H?il=0
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
Prorrogações 

de Prazos e 
Pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Coréia do 
Norte 

        

Coréia do Sul X XX  X  X  XX 

Costa do 
Marfim 

   X   X  

El Salvador X        

Emirados 
Árabes 
Unidos 

 XXX       

Eslovênia X X       

Espanha XXX XXX X X   X X 
Estados 
Unidos 

     X XXXX  

Estônia    X     

Finlândia X XX  X     

Filipinas    X     

Gabão  X    X   

Gana        X 

Grécia        X 

Guiné   X      

Haiti        X 

Holanda       X  

Hungria X        

Ilhas 
Salomão 

 X       

Ilhas Virgens 
Britânicas 

  X      

Índia    X     

Irã       X  

Irlanda    XX     

Itália XXXX X  X X  XX X 

Jamaica   X      

Japão X XXXX  X  X  XX 

Laos X        

Luxemburgo    X     



ECONOMIA 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

105 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
Prorrogações 

de Prazos e 
Pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Macedônia do 
Norte 

   X     

Marrocos    X    X 

Martinica      X   

México        X 

Montenegro  X  X     

Níger      X  X 

Nigéria      X  X 

Noruega  XXX       

Nova 
Zelândia 

X XX  X X  XX  

Peru      X X  

Portugal X  X      

Quirguistão X   X     

Reino Unido XXX XXXX  X     

Rep. Dem. Do 
Congo 

     X   

República 
Tcheca 

 X       

Rússia    XX X  X  

San Marino    X     

Sérvia    XX    X 

Singapura    X   X  

Suazilândia       X X 

Suécia  X       

Suíça  XX       

Tailândia   X X  X X  

Taiwan         

Timor-Leste        X 

Tunísia   X      

Turquia       XX X 

Ucrânia      X   

Uruguai   X     X 
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Isenções 
Fiscais 

Fundos de 
Recuperação 
a Empresas 

Suspensão e 
Prorrogações 

de Prazos e 
Pagamentos 

Ajuda 
Econômica a 

Trabalhadores 

Redução da 
jornada de 

trabalho 

Pacotes 
macroeconômicos 

Ações de 
retomada 

Outras 
ações 

Uzbequistão X        

Vietnã    X     

X = ação adicionada na 9ª edição   X = ação adicionada na 8ª edição          X=ação mapeada em edições anteriores 
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EDUCAÇÃO  
Frente a uma das piores crises de saúde da história, diversos países vêm 
implementando medidas de distanciamento social obrigatório a fim de diminuir o 
número de contaminados e controlar a dispersão do novo coronavírus, causador da 
COVID-19. Como consequência, diversas atividades cotidianas foram paralisadas no 
mundo todo, como as atividades escolares e universitárias. De acordo com 
monitoramento realizado pela UNESCO, 1.524.648.768 alunos foram afetados, o que 
corresponde a 81% dos estudantes do mundo. Ainda, a incerteza quanto ao fim dessa 
crise preocupa as instituições educacionais - e os governos - quanto ao cumprimento 
adequado do ano letivo e os impactos na vida estudantil de milhões de alunos. Essa é 
uma preocupação ainda maior para aqueles países que apresentam sistemas 
educacionais frágeis, que possuem baixas taxas de matrículas, grande disparidade entre 
a presença de meninas e meninos nas salas de aula, entre muitos outros problemas.  

Assim, de modo a diminuir os impactos na vida estudantil, escolas e universidade ao 
redor do mundo estão transferindo as suas aulas para plataformas virtuais de ensino. 
Por outro lado, é possível observar movimentos globais de cooperação entre países, 
organismos internacionais e diversos outros atores do sistema internacional em prol de 
desenvolver e apoiar as escolas nessa transição. Também podemos notar que diversas 
bibliotecas, museus e jornais ao redor do mundo vêm disponibilizando acesso às suas 
plataformas online de forma gratuita.  

Na esfera de atuação dos governos, observa-se a tendência de ações de apoio financeiro 
a infraestruturas de ensino à distância, suporte em diligências escolares com entrega 
de atividades em domicílio e apoio a profissionais de saúde que precisam ir ao trabalho 
com os filhos em situação de distanciamento social. Em alguns países, especialmente 
aqueles que já superaram o pior momento da crise, os governos estão estruturando a 
reabertura gradual das escolas e demais estabelecimentos de ensino, sempre sob o 
escopo das recomendações e orientações sanitárias previamente estabelecidas.  

 
Ações mapeadas - 9ª Edição 

Países 
Adaptação de 

estruturas escolares 
Apoio 

Governamental ao 
Ensino à Distância 

Ações de retomada Outras Ações 

África do Sul X    

Argentina    X 

Burkina Faso  X   

Malásia   X  

Marrocos  X   

X = número de iniciativas por país, adicionada na 9ª edição. 
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1. Adaptação das Estruturas Escolares 

Apesar da suspensão do calendário letivo na maioria das escolas no mundo, algumas 
ações foram adotadas como forma de aproveitar a infraestrutura das instituições 
(colégios, escolas, creches, etc.). A partir disso, algumas cidades implementaram 
medidas a fim de aproveitar os alimentos e refeições oferecidos por esses serviços, 
além do cuidado aos filhos de profissionais da saúde alocados no combate ao novo 
coronavírus. 
 

Novas medidas inseridas (9ª Edição) 
 
Tela de desistência para proteção e segurança  
África do Sul 
 
Na perspectiva de garantir a volta das aulas e a segurança dos alunos contra o novo 
Coronavírus, telas transparentes de proteção foram produzidas e colocadas na mesa 
dos alunos. Esta iniciativa fez com que os alunos e professores voltassem com confiança 
e seguros para as salas de aula, pois evita a transmissão do vírus entre eles.  
 
Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-
proteger-les-eleves-du/ 

 
Medidas Anteriores (7ª e 8ª Edições) 

 
Uso de separadores de plástico nas escolas 
Wuhan, China 
 
No processo de retorno às aulas presenciais, para somente os alunos de ensino médio, 
foram instaladas estruturas de plástico transparente que separam as carteiras, já 
separadas por um metro nas salas de aula, de modo a impedir a transmissão de saliva. 
(Imagens na matéria abaixo). Como parte desse esforço, as autoridades educacionais 
também distribuíram máscaras descartáveis para os alunos. 
 
Referência: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Implementação de termômetros computadorizados nas escolas 
Wuhan, China 
 
As instituições educacionais de Wuhan instalaram termômetros computadorizados para 
a entrada dos alunos. Os estudantes devem caminhar a uma distância de um metro 
entre si ao passar pelo termômetro que, equipado de uma câmera, escaneia a 
temperatura individualmente. O intuito é monitorar a saúde dos alunos e, se necessário, 

https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-proteger-les-eleves-du/
https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-proteger-les-eleves-du/
https://fr.africanews.com/2020/06/16/afrique-du-sud-des-ecrans-de-distanciation-pour-proteger-les-eleves-du/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
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impedir a entrada daqueles que indicarem febre, encaminhando-os para uma sala de 
observação. 
 
Referência: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-
screens-students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Reestruturação da alimentação escolar 
Wuhan, China 
 
As autoridades escolares do polo industrial chinês transformaram algumas salas de 
aula em refeitórios que podem conter no máximo vinte alunos no horário de almoço. 
Para além disso, a alimentação passou a ser individualizada para os alunos e ao invés 
da distribuição conjunta no modelo de buffet como era o padrão anterior. 
 
Referência: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-
students-desks-protect-coronavirus.html 
 
Educação à distância 
Suriname 
 
O Ministério da Educação anunciou que as aulas serão feitas remotamente. Os pais dos 
alunos serão adicionados a grupos de WhatsApp onde serão enviados materiais de 
ensino todos os dias, assim como a correção no dia seguinte. Haverá também lições 
dadas por canais de televisão pública. 
 
Referência:  
https://covid-19.sr/afstandsonderwijs-gestart/ 

2. Apoio Governamental ao Ensino à Distância 

Diante da suspensão das atividades presenciais nas escolas, uma das alternativas 
encontradas pelos governos para diminuir o impacto dessa decisão é implementar 
plataformas de ensino à distância. As práticas envolvem tanto entrega de atividades nas 
casas dos alunos quanto plataformas virtuais para o acesso ao conteúdo e exercícios 
online. 

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

 
E-soutien-scolaire plataforma digital para apoio escolar  
Marrocos  
 
Esta plataforma foi criada para melhorar o desempenho dos alunos nas aulas online no 
período da pandemia. Ela se destina a professores e alunos do ensino fundamental, 
secundário médio e pré-escolar. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8292219/Wuhan-schools-install-plastic-screens-students-desks-protect-coronavirus.html
about:blank
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Referência: 
https://aujourdhui.ma/societe/soutien-scolaire-le-hcp-lance-une-nouvelle-plateforme-de-
donnees-documentaire-electronique 
 
DigiClass: A plataforma para revisão e testes 
Burkina Faso 
 
A DigiClass é uma startup criada por jovens para melhorar a educação a distância de 
alunos do ensino médio. Ela disponibiliza material de revisão e testes para que o aluno 
se autoavalie. Além disso, são disponibilizados materiais de todas as disciplinas do 6º 
ao 12º. A plataforma também é útil para os pais dos alunos que desejam encontrar 
professor para supervisão e monitoramento personalizados de seus filhos. 
 
Referência: 
https://lefaso.net/spip.php?article96605  

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

 
Distribuição de equipamentos eletrônicos no regime letivo remoto 
Tel Aviv, Israel 
 
A Prefeitura de Tel Aviv distribui 750 computadores portáteis e mais de 100 tablets para 
assegurar que todos possam participar do ensino a distância. O governo municipal 
também passou a cooperar com empresas da área de tecnologia para concederem mais 
equipamentos para além da iniciativa municipal. 
 
Referência: 
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Tel%20Aviv-
Yafo%20Municipalitys%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf 
 
Plataformas de ensino a distância  
Jordânia 
 
O governo lançou uma plataforma de ensino transmitida on-line e na TV nacional para 
os estudantes das escolas públicas. 
 
Referência: 
https://darsak.gov.jo/ 
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ 
 
Programa de apoio “Escol@ em Casa” 
Torres Vedras, Portugal 
 
A prefeitura lançou o programa extraordinário para garantir que estudantes sem acesso 
a recursos digitais durante a pandemia de COVID-19 possam acessá-los de casa. Assim, 

https://aujourdhui.ma/societe/soutien-scolaire-le-hcp-lance-une-nouvelle-plateforme-de-donnees-documentaire-electronique
https://aujourdhui.ma/societe/soutien-scolaire-le-hcp-lance-une-nouvelle-plateforme-de-donnees-documentaire-electronique
https://lefaso.net/spip.php?article96605
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Tel%20Aviv-Yafo%20Municipalitys%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/en/Documents/Tel%20Aviv-Yafo%20Municipalitys%20Response%20to%20the%20COVID-19%20Pandemic.pdf
https://darsak.gov.jo/
https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/
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para seguir com a determinação governamental de continuar o ano escolar, foram 
emprestados 850 computadores e 500 aparelhos de acesso à internet. 
 
Referência: 
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/school-home 
 
Evitando o atraso na aprendizagem 
Japão 
 
O Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia disponibilizou 
conteúdos de aprendizagem online e conteúdo de apoio aos professores e pais para 
garantir que os alunos continuem aprendendo de casa. O ministério solicitou a cada 
conselho regional de educação que acessasse a plataforma e utilizasse os conteúdos 
disponibilizados. O reconhecimento de avanço de grau será feito de forma flexível em 
decorrência da situação excepcional.  
 
Referências: 
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
https://www.mext.go.jp/content/20200421-mxt_kouhou01-000004520_6.pdf 
 
Projeto de ensino à distância 
Geórgia 
 
Ao final de março, o Ministério da Educação, Ciências, Cultura e Esporte lançou o projeto 
Teleskola de educação à distância, com aulas exibidas pela televisão, no Primeiro Canal, 
de segunda a sexta às 9h da manhã. As aulas são direcionadas a alunos de todas as 
idades e são ministradas de acordo com o currículo escolar nacional. Os horários das 
lições podem ser encontrados nos sites oficiais do governo e no site do canal.  
 
Referência: 
http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 
 
Aulas a distância para as minorias 
Geórgia 
 
Na primeira fase do programa Teleskola, serão disponibilizadas aulas da língua 
georgiana para os alunos pertencentes às minorias étnicas. Posteriormente, a partir do 
dia 13 de abril, aulas de matemática, estudos ambientais e biologia serão ensinadas 
também em armênio e azerbaijano, bem como aulas desses idiomas e de línguas 
nativas. Importante ressaltar que todas as aulas são acompanhadas de tradução para 
linguagem de sinais.  
 
Referências:  
http://mes.gov.ge/content.php?lang=eng&id=10290 
http://mes.gov.ge/content.php?id=10248&lang=eng 
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3. Ações de Retomada 

Governos de países que parecem já ter superado o pior momento da crise provocada 
pela COVID-19 estão reabrindo, gradualmente, as escolas e demais instituições de 
ensino. De forma geral, recomendações sanitárias, tais como a higienização regular das 
mãos, o uso de máscara e o distanciamento entre os alunos e entre estes e os 
professores, devem ser seguidas.  

 
Novas medidas inseridas (9ª Edição) 

 
Fim do regime letivo remoto 
Malásia 
 
O governo da Malásia anunciou que a partir do dia 24 de junho as escolas do país serão 
reabertas em um processo gradual no qual alunos que farão exames nacionais ou 
internacionais têm prioridade para retornar às aulas presenciais. 
 
Referência: 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-malaysia-to-reopen-schools-in-
stages-from-june-24 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edições) 

 
Retorno às escolas públicas 
Território da Capital Australiana (ACT), Austrália 
 
O governo da ACT anunciou planos para um retorno escalonado à sala de aula. De acordo 
com o anúncio, a ideia é levar os estudantes de todos os graus de volta às aulas até 2 de 
junho. Os alunos em idade pré-escolar, do jardim de infância e 1º, 2º, 7º, 11º e 12º anos 
serão os primeiros a voltar no dia 18 de maio. 
 
Referência: 
https://www.canberratimes.com.au/story/6748869/parents-welcome-clear-plan-for-return-to-
act-public-schools/?cs=14225 
 
Reabertura de escolas  
Dinamarca 
 
A Dinamarca foi o primeiro país europeu a reabrir suas escolas. Apesar das taxas de 
contaminação terem sido consideravelmente reduzidas, os cuidados devem ser 
estritamente seguidos. As crianças devem lavar as mãos ao menos uma vez por hora, 
devem ser colocadas em mesas separadas com 1,8 metros de distância entre elas e, 
durante o recreio, estão autorizadas a brincar apenas em pequenos grupos.  
 
Referências: 
https://www.nytimes.com/2020/04/17/world/europe/denmark-schools-coronavirus.html 

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/coronavirus-malaysia-to-reopen-schools-in-stages-from-june-24
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https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 
 
Retomada de aulas  
Ilhas Salomão 
 
No dia 27 de abril, o governo anunciou a retomada das aulas para crianças acima dos 04 
anos de idade na maior parte do país. Estados com os maiores números de suspeitas de 
infecção manterão as escolas fechadas. A reabertura será gradual, com medidas de 
higiene e distanciamento entre alunos. O fechamento das escolas foi iniciado no dia 31 
de março e o país ainda não registrou nenhuma morte pelo vírus. 
 
Referências:  
https://solomons.gov.sb/wp-content/uploads/2020/04/MOST-SCHOOLS-TO-RESUME-
CLASSES-ON-APRIL-27.pdf 
https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12321237 
 
Retorno às aulas 
Nova Caledônia 
 
Alguns estudantes do arquipélago voltaram às aulas no dia 22 de abril. Desde o anúncio, 
escolas primárias, faculdades e escolas secundárias têm se esforçado para implantar 
medidas de higiene e distanciamento dentro das escolas. Lavar as mãos é essencial 
antes de ingressar nas salas e os alunos são orientados pelos professores a repetir essa 
operação cinco vezes ao dia. 
 
Referência: 
https://gouv.nc/actualites/23-04-2020/nouvelle-rentree-dans-la-serenite 
 
Volta às aulas 
Guangzhou, China 
 
No dia 27 de abril, foi anunciada a retomada em mais de 500 escolas primárias e 
secundárias. O uso obrigatório de máscaras e o limite de alunos por sala estão entre as 
medidas de precaução. As escolas também estão organizando aulas sobre combate e 
prevenção de pandemias. 
 
Referências:  
http://www.ynqb.net.cn/guoneinews/6784.html 
https://www.bowtie.com.hk/blog/zh/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-
%E6%B7%B1%E5%9C%B3-%E5%BB%A3%E5%B7%9E-%E7%8F%A0%E6%B5%B7-
%E6%9D%B1%E8%8E%9E-%E4%B8%AD%E5%B1%B1/ 
 
Segurança alimentar na volta às aulas 
Guangzhou, China 
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No dia 27 de abril, o ensino fundamental e médio tiveram suas atividades retomadas na 
cidade. Para que a volta ocorra de forma segura, a Secretaria Municipal de Segurança 
Alimentar está fazendo visitas não anunciadas às instituições de ensino para garantir 
que as precauções higiênicas na preparação e distribuição das refeições estejam sendo 
implementadas.  
 
Referência:  
http://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/content/post_5809539.html 
 
Fim do regime letivo remoto 
Vietnã 
 
O fechamento das escolas no território vietnamita teve fim após três meses. O retorno 
das aulas presenciais se dá em um cenário em que o país possui menos de 300 casos 
confirmados, de modo que para permanecer contendo o vírus, os alunos são obrigados 
a usar máscaras nas salas e têm sua temperatura medida antes de entrar nas 
instituições. 
 
Referência: 
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/asia-today-cases-zealand-malaysia-reopens-
70482895 
 
Guia de práticas preventivas na volta às aulas 
Japão 
 
O ministério da educação formulou um guia para professores, pais e funcionários da 
área da educação, com medidas de precaução a serem seguidas quando as aulas forem 
retomadas. O guia dá conselho de cuidados em casa para os pais, como a medição de 
temperatura do aluno todas as manhãs, e sobre cuidados no estabelecimento de ensino 
para funcionários, como a limpeza constante e o distanciamento. 
 
Referencia:  
https://www.mext.go.jp/content/20200406-mxt_kouhou01-000006156_1.pdf 

 
Reabertura parcial de escolas 
Japão 
 
O Ministério da Educação propôs aos Conselhos de Educação regionais a possível 
reabertura de escolas em seus estados e municípios a partir de maio, visto que alunos 
do primeiro, sexto e nono ano se encontram em fases transicionais entre escolas. O 
ministério pede que os governos levem em consideração a gravidade do vírus em suas 
regiões e dá conselhos de precaução caso optem pela reabertura.  
 
Referência:  
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https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/02/national/japan-schools-partial-reopening-
coronavirus/#.XrGQpRRKgdU 
 
Reabertura de escolas prevista 
Singapura 
 
O ministro do desenvolvimento nacional anunciou que o fim do regime letivo remoto está 
previsto para o dia 19 de maio. Esse processo será feito de forma gradual trazendo 
apenas pequenos grupos às salas, priorizando aqueles que farão os exames nacionais, 
e em seguida, alunos que dependem das estruturas escolares para concluir seus 
cursos. 
 
Referência: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 
 
Reabertura de escolas 
Queensland, Australia 
 
A partir do dia 11 de maio, jardins de infância comunitários serão reabertos e ocorrerá 
a retomada das aulas para alunos da 1a série do ensino fundamental e 2o e 3o ano do 
ensino médio. O governo alega que a retomada é possível devido às baixas taxas de 
contaminação no país resultantes da obediência nacional às medidas de contenção. As 
escolas seguirão tomando medidas rígidas de higiene e implementarão aulas ao ar livre 
onde possível. 
 
Referencias:  
https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/education 
https://www.couriermail.com.au/coronavirus/premier-provides-latest-on-qld-coronavirus-
cases-and-governments-response/news-story/3c4e64ebae257d9fc61c570cb21b8ab9 

4. Outras ações 

As medidas para mitigar os impactos da Covid-19 na área da educação vão além das 
iniciativas de ensino à distância. Nesse sentido, governos adotaram assistência infantil 
gratuita, criaram programas de bolsas de estudos em virologia e também repensaram 
o calendário letivo, tanto no que se refere à admissão de novos professores quanto ao 
possível encerramento no ano letivo. 
 

Novas medidas (9ª Edição) 
 
Plataforma virtual “Rosario en casa” 
Rosário, Argentina  
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Para auxiliar sua população durante o período de confinamento, um site oficial com 
conteúdo construído pelos próprios habitantes da cidade foi desenvolvido. Esse portal, 
atualizado frequentemente, conta com oito áreas temáticas diferentes para entreter, 
educar e informar seus cidadãos sobre assuntos desde sustentabilidade até música e 
culinária.   
 
Referência: 
https://www.rosario.gob.ar/web/rosario-en-casa 

 
Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

 
Assistência aos pais de alunos 
Tel Aviv, Israel 
  
O serviço educacional-psicológico da cidade abriu uma hotline para os pais se 
aconselharem e instruírem sobre questões de relacionamento, paternidade e educação. 
Além disso, crianças com necessidades especiais receberam tablets e kits de atividades 
criativas. A página “The Special Ones” também incluiu conteúdo adicional com 
perguntas e respostas, e disponibilizando profissionais para auxiliar os pais. 
  
Referência:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Creches para filhos de trabalhadores essenciais 
Ilhas Falkland 
 
O Departamento da Educação está fornecendo creches para filhos de trabalhadores 
essenciais. Esse grupo envolve trabalhadores das áreas da saúde, trabalhadores do 
judiciário, setores de distribuição de água, energia e alimentos, entre outros que não 
poderiam cuidar de seus filhos enquanto as escolas continuam fechadas. 
 
Referência:  
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Fechamento das escolas 
Jamaica 
 
O governo do país pelo Departamento de Educação declarou o fechamento das escolas 
até dia 19 de abril. O propósito é evitar aglomerações em um local com grande número 
de pessoas em grande proximidade.  
 
Referência:  
https://jis.gov.jm/media/2020/04/Disaster-Risk-Management-Enforcement-Measures-No.-2-
Order-2020.pdf 
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‘Hackathon’ de soluções inovadoras contra a COVID-19 
Taiwan 
 
O governo de Taiwan convida pessoas ao redor do mundo para participar da competição 
em busca de soluções criativas e práticas de controle contra a COVID-19, que acontecerá 
entre os dias 05 e 12 de maio. Os participantes devem enviar vídeos curtos apresentando 
uma solução inovadora relacionada ao combate, propostas de transição e prevenção de 
futuras pandemias. 
 
Referências:  
https://taiwantoday.tw/news.php?unit=2,6,10,15,18&post=176240 
https://cohack.tw/en/ 
 
Cursos e jogos infantis fornecidos pelo município 
Sincan, Turquia 
 
A prefeitura organizou e disponibilizou uma série de atividades, tais como jogos e cursos 
de pintura online, para crianças que estão sem aulas devido à pandemia. De acordo com 
o município, a iniciativa é para que as crianças não se distanciem da arte durante o 
isolamento e para que tenham acesso a um conteúdo seguro e divertido como forma de 
passar o tempo dentro de casa.  
 
Referências:  
https://ekultur.sincan.bel.tr/category/tiyatrolar/cocuk-
oyunlari?fbclid=IwAR34NsVjInH4kiBNqQYuAY8vRTGHJ2L7fJctuBPyfEsvilP6nCA6XbPjvZM 
https://www.sincan.bel.tr/sevgili-cocuklar-tiyatrodan-uzak-kalmamaniz-icin-birbirinden-
guzel-oyunlarimiz-dijital-ortamda-sizleri-bekliyor/ 
https://www.sincan.bel.tr/cocuklariniz-icin-hazirladigimiz-resim-kurslarini-evinize-tasidik/ 
 
Acompanhamento dos pais na vida escolar virtual dos filhos 
Buenos Aires, Argentina 
 
As famílias com crianças no sistema de saúde pública foram inseridas pelo governo de 
Buenos Aires na Comunidade Educativa Conectada. O objetivo dessa comunidade é 
conectar os pais e responsáveis com as escolas para que possam acompanhar o 
processo de aprendizagem dessas.  
 
Referência:  
https://www.buenosaires.gob.ar/jefaturadegabinete/noticias/nuevas-medidas-educativas-del-
gobierno-porteno-una-mesa-de-ayuda-y-apoyo 
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

Países 
Adaptação de estruturas 

escolares 
Apoio Governamental ao 

Ensino à Distância Ações de retomada Outras Ações 

África do Sul X    

Argentina  X  XX 

Austrália   XX X 

Áustria  X   

Brasil  XXX   

Burkina Faso  X   

Canadá  X   

Chile X X   

China XXXXX X XX  

Colômbia  X   

Coréia do Sul XX X X  

Dinamarca   XX  

França XXXX X X X 

Georgia  XX   

Guatemala    X 

Hong Kong  X   

Hungria  X   

Ilhas Falkland    X 

Ilhas Salomão   X  

Israel  X  X 

Irlanda  X   

Itália    X 

Jamaica    X 

Japão  XX XX  

Jordânia  X   

Malásia   X  

Marrocos  X   

Nova Caledônia   X  

Portugal  X  X 

Singapura   X  

Suriname X    

Taiwan   X X 

Turquia    X 

Vietnã   X  

X = ação adicionada na 9ª edição        X = ação adicionada na 8ª edição          X = ação mapeada em edições anteriores 
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MOBILIDADE 
Uma das principais medidas adotadas para controlar a disseminação do coronavírus é a 
quarentena obrigatória. Como forma de incentivar as pessoas a ficarem em casa, os 
sistemas ferroviários e de transportes públicos de diversos países estão com circulação 
reduzida ou interrompida. 

Por outro lado, contudo, é importante garantir que os profissionais da saúde possam 
chegar às áreas que necessitam de atendimento. Para tanto, medidas como a gratuidade 
no transporte público para esses profissionais estão sendo implementadas. 

Medidas de mobilidade têm sido implementadas com foco na facilidade de acesso a 
serviços de saúde, suporte a empresas que tem tido demanda reduzida, suspensão de 
determinados serviços, restrição de modais compartilhados, além de ações de 
desinfecção e limpeza de trens e ônibus. 

Todas as ações mapeadas - 9ª Edição 

País Ações de retomada Outras medidas 

Colômbia  X 

Estados Unidos  X 

Nova Zelândia X  

X = número de iniciativas por país, adicionadas na 9ª edição 

 

1. Controle de Transporte Público e Compartilhado 

O transporte público é uma das principais áreas no modo de prevenção e combate ao 
coronavírus. Para isso, a maioria dos governos decidiu adotar medidas restritivas em 
relação ao setor, como o fechamento de estações, limitação da capacidade para o 
número de pessoas sentadas, uso obrigatório de máscaras e suspensão dos serviços de 
veículos compartilhados (bicicletas e patinetes, por exemplo). 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Embarque em ônibus por todas as portas 
Los Angeles, Boston; Estados Unidos 
 
Cidades americanas regulamentaram o embarque de passageiros pelas portas 
traseiras dos ônibus a fim de minimizar o contato com o motorista. Outras, permitiram 
que o embarque seja feito por todas as portas, o que, além de reduzir o tempo de espera 
nas paradas em mais de 30%, acelera o tempo de viagem para todos os passageiros. 
 
Referência:  
https://www.itdp.org/2020/04/13/five-temporary-covid-measures-that-us-cities-should-make- 
permanent/ 



MOBILIDADE 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

120 

Medidas de contenção no transporte público 
Ankara, Turquia 
 
Além das desinfecções dos ônibus de forma rotineira, o governo local também garantiu 
o fornecimento de álcool para os passageiros ao entrarem no transporte. Também foi 
feito um novo arranjo de assentos, de forma que os viajantes sigam o distanciamento 
mínimo a partir da colocação de fitas em bancos intercalados para que estes não 
possam ser ocupados. 
 
Referência: 
https://www.haberler.com/cubuk-ta-otobus-ve-dolmuslara-el-dezenfektani-13151049-haberi/ 
 
Uso obrigatório de máscaras para usuários de transporte 
Espanha  

O Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana da Espanha estabeleceu, a 
partir de 3 de maio, a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais de todos os usuários 
de transportes público e coletivo, ambos em transportes terrestres, como marítimos e 
aéreos. As máscaras deverão estar cobrindo nariz e a boca para evitar chance da 
transmissão da COVID-19. 

Referência: 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2020/20200503facemasks-
use.aspx 
 
Redução de linhas no transporte público 
Seicheles 

A fim de garantir o cumprimento das medidas restritivas de mobilidade o Departamento 
de Saúde nacional comunicou que haverá a diminuição das linhas de ônibus de acordo 
com a quantidade de pessoas em serviços essenciais que necessitam do transporte 
público. A medida conta com apoio policial para o monitoramento. 

Referência: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Proibição de transitar em Conacri  
Guiné Conacri 

O governo de Guiné decidiu ampliar as medidas de emergência sanitárias. As novas 
regras estabelecidas  para o movimento de transporte de mercadorias saindo da capital 
para interior  são: Mínimo 3 passageiros por veículos transportando alimentos,  um 
teste de COVID-19 antes da viagem, estabelecimento de  centros de teste nas rodovias. 
O governo afirma que será multado quem não respeitar as regras. 

about:blank
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Referência:  
http://www.aujourdhui-en-
guinee.com/fr_Interdiction_de_sortir_de_Conakry___Les_precisions_du_ministr.html# 
 

2. Controle da circulação de pessoas 

O avanço das medidas de isolamento e distanciamento social tem trazido novas posturas 
em relação à circulação de pessoas. Muitos governos efetuaram medidas brandas e, 
diante de desrespeitos dessas medidas, recrudesceram tais ações. Posturas restritivas 
sobre a circulação de pessoas inclui medidas de imigração e também aquelas que 
incidem sobre os nacionais. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Estado de Emergência e toque de recolher 
São Cristóvão e Névis 

O governo local declarou Estado de Emergência no país e implantou toques de recolher. 
Os horários variam a cada semana, mas tendem a se manter de 19:00 às 06:00, e de 24 
horas nos fins de semana.  

Referência:  
https://www.stkittstourism.kn/travel-advisory-update 
 
Toque de recolher temporário 
Granada 

Foi declarado pelo governo local um toque de recolher de 20 de abril até 7 da manhã do 
dia 27 de abril. Durante esse tempo, todas as pessoas devem ficar dentro de suas 
próprias casas. A população poderá sair de casa às segundas, quartas e sextas de 05:00 
às 19:00. O objetivo da medida é diminuir a movimentação e contato entre as pessoas.  

Referência:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Toque de recolher 
Ilhas Cayman 

Governo decretou toque de recolher de segunda a sábado, de 05:00 às 19:00 e das 19:00 
e do sábado até às 05:00 da segunda seguinte. O toque de recolher funciona durante as 
24 horas do domingo.  

Referência: 
https://www.exploregov.ky/coronavirus-curfew 
 
Toque de recolher 
Ilhas Virgens Britânicas 
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O Premiê declarou um toque de recolher de 7 dias, entre 19 e 26 de abril. Como exceção 
à medida, estão liberadas para entregas padarias, fazendas e companhias de água, 
serviços financeiros, pescadores comerciais e supermercados.  
 
Referência: 
https://bvi.gov.vg/media-centre/special-arrangements-during-new-7-day-curfew-announced 
 
Deslocamentos restritos a um raio de 10km 
Malásia 

A partir do dia 01 de Abril, os deslocamentos de pessoas para compra de bens essenciais 
estão restritos a 10km de distância das residências dos cidadãos. As forças armadas do 
país fazem monitoramento dos deslocamentos de pessoas por meio de drones e 
patrulhamento.  

Referências:  
https://www.janes.com/article/95297/covid-19-malaysia-enlists-uass-to-enforce-
countermeasures 
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3077461/coronavirus-hundreds-
arrested-malaysia-violating 
 
Monitoramento por drones e helicópteros 
Ordu e Van, Turquia 

Para além das inspeções em ruas, o departamento policial de ambas as províncias 
utilizou drones e, em Van, até mesmo helicópteros, para monitorar o descumprimento 
das medidas de isolamento impostas no início de março. As medidas de restrição de 
mobilidade no país foram direcionadas à população de risco, como idosos e pessoas com 
doenças pré-existentes. 

Referências:  
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/sokaga-cikmasi-kisitlanan-vatandaslar-dron-ile-
denetlendi-/1777375 
https://ahvalnews.com/turkey-coronavirus/turkish-security-forces-use-drones-helicopters-
police-virus-lockdown 
 
Restrições na mobilidade estendidas 
Dubai, Emirados Árabes Unidos 

O governo do Dubai ampliou as restrições de circulação de pessoas e suspendeu o 
serviço de metrô durante 24 horas em um período de duas semanas, passível de 
expansão. Os cidadãos só serão autorizados a sair de casa em circunstâncias urgentes 
ou caso trabalhem nos serviços ainda funcionando na cidade. 

Referência: 
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1246483011895537665 
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Isolamento local acompanhado de sanções 
Cartum, Sudão 

Sob decreto do Primeiro Ministro Faisal Mohamed Salih, o estado de Cartum foi colocado 
em fechamento de fronteiras, sendo permitido o trânsito apenas em casos específicos 
regulados pelo governo. Proprietários de veículos que desrespeitarem a medida terão 
suas licenças cassadas.  

Referência: 
http://www.sudan.gov.sd/index.php/en/home/news_details/2122 
 
Suspensão de obras e home office 
Seicheles 

O departamento de saúde nacional determinou a paralisação de todos os serviços do 
ramo da construção civil como forma de conter o fluxo de trabalhadores nas ruas. Os 
trabalhadores em serviços considerados não essenciais deverão exercer suas atividades 
em home office. As medidas entraram em vigor em 09 de abril e a princípio valem por 
21 dias. 

Referência: 
http://www.health.gov.sc/index.php/2020/04/08/new-measures-implemented-to-further-
prevent-spread-of-covid-19/ 
 
Proibições de mobilidade devido ao Ramadan 
Indonésia 

Sendo a Indonésia o país asiático com maior número de muçulmanos, o governo proibiu 
deslocamentos no período religioso do Ramadan. Para isso, o transporte público ligando 
as principais cidades do país foi cessado até o dia 31 de maio, bem como o uso de 
veículos privados foi impedido. De modo a assegurar que essas medidas sejam 
implementadas, o exército foi chamado às ruas. 

Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/04/24/asia/indonesia-coronavirus-travel-ban-ramadan-intl-
hnk/index.html 
 
Uso de drones e helicópteros para assegurar isolamento 
Moscou, Rússia 

O governo russo, com o país se aproximando da marca de 200 mil casos, determinou o 
uso de drones e helicópteros durante os feriados do mês de maio na região 
metropolitana de Moscou. O objetivo é identificar violações do isolamento de modo a 
punir os responsáveis. 
Referência: 
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https://www.themoscowtimes.com/2020/05/07/coronavirus-in-russia-the-latest-news-may-7-
a69117 

3. Ações de Retomada 

Diante de quadros exitosos de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, 
alguns países, como a Finlândia, têm relaxado as medidas de restrição de movimento 
em determidadas regiões e durante situações e acontecimentos especiais. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Descontos ao utilizar transporte público 
Auckland, Nova Zelândia 

Os ônibus e trens do município terão preço reduzido para usuários que usarem entre 9 
e 15h e após as 18h30 em dias úteis. O desconto será de 30% e a ideia é diminuir a 
aglomeração, incentivando as pessoas que têm maior flexibilidade na rotina a usarem o 
transporte nesse horário. Além disso, será possível diminuir a frota, que aumentou 
durante a pandemia. 

 Referência: 
https://www.times.co.nz/news/auckland-transport-discounts-for-travelling-during-the-day/ 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Novas regras de funcionamento do metrô 
Dubai, Emirados Árabes 

Desde 20 de maio o metrô voltou a funcionar, agora com horário limitado de 7h às 21h. 
Fora deste horário, os vagões passarão por um processo de desinfecção. Todos são 
obrigados a utilizar máscaras e além disso, a capacidade será reduzida para a 
segurança da saúde de todos. 

Referência:  
https://gulfnews.com/uae/transport/covid-19-dubais-rta-updated-metro-timings- 
1.1589957490377 

Viagens interestaduais permitidas novamente  
Cambodia  

Apesar do país implementar uma medida de proibição de viagens entre estados no dia 
10 de abril, no dia 16 do mesmo mês a medida foi suspensa. Apenas a capital, Phnom 
Penh, mantém a restrição de entradas e saídas, o que está ligado ao alto número de 
contaminações na região. 

Referências:  
https://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/govt-ban-traveling-to-province-during-KNY-
04092020095849.html 
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https://www.csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker-
0#Cambodia 
 
Viagens internacionais permitidas para determinados cidadãos 
Rússia 
 
Cidadãos de dupla nacionalidade ou que possuem um documento legítimo de residência 
em outro Estado são autorizados a sair do território russo, mesmo com as fronteiras 
permanecendo fechadas como medida de restrição em meio ao surto da COVID-19. 
 
Referência: 
https://www.themoscowtimes.com/2020/04/30/dual-nationals-allowed-to-leave-russia-amid-
coronavirus-outbreak-a70148 
 
Amenização do controle de mobilidade 
Indonésia 

O governo central estabeleceu uma nova legislação, a Ordem de Controle Condicional 
de Movimentação, que flexibiliza as regulamentações anteriores, permitindo, por 
exemplo, que em um veículo privado estejam até quatro pessoas da mesma família. 

Referência: 
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/southeast-asian-countries-start-easing-virus-
measures/1828503 

Retomada de transporte para viagens essenciais 
Indonésia 

A partir do dia 07 de maio, a locomoção de pessoas via transporte aéreo, marítimo e por 
trem serão retomadas nas áreas que haviam decretado o lockdown. A retomada será 
apenas para viagens essenciais, como o transporte de profissionais da saúde. A nova 
medida contraria a decisão anterior de proibir o transporte de pessoas nestes meios até 
o início de junho para as 34 províncias mais afetadas do país. 

Referências:  
http://dephub.go.id/post/read/mudik-tetap-dilarang,-kemenhub-dukung-dan-tindaklanjuti-se-
gugus-tugas 
https://jakartaglobe.id/news/indonesia-bans-public-transports-starting-on-first-day-of-
ramadan/ 
 

4. Outras ações 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Plano de segurança para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte 
Bogotá, Colômbia 
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A fim de tornar o uso de bicicleta como meio de transporte mais seguro, a Prefeitura, 
em parceria com a Polícia, está fortalecendo o plano “En Bogotá la Bici nos mueve con 
Seguridad”. O plano visa a realização de um melhor policiamento na cidade, assim como 
o aprimoramento dos canais de informação e comunicação com os cidadãos. 

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-en-bogota-la-bici-nos-mueve-con-
seguridad 

Programa para transformar vias públicas em espaços ao ar livre 
San Diego, Estados Unidos 

O programa "Slow Streets" encoraja o fechamento de ruas para criar novos espaços 
seguros para pedestres e ciclistas. O objetivo é assegurar o distanciamento social e 
reduzir a aglomeração de pessoas em calçadas, parques, praias, etc. 

Referência: 
https://cities-today.com/san-diego-pilots-slow-streets-programme/?utm_source=cities-
today&utm_medium=newsletter&utm_campaign=200511 
 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Programa de transporte para profissionais de saúde 
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 

O Centro de Transporte Integrado anunciou o lançamento de um serviço chamado Abu 
Dhabi Healthcare Link que oferece gratuidade de transporte a profissionais de saúde. O 
programa é acionado por aplicativo e opera de acordo com a demanda, atendendo 
diversos profissionais e instituições. 

Referência:  
https://dot.gov.ae/en/Public-Transport/Buses/Healthcare#publications_e=0 
 
Aplicativo de Mobilidade 
Helsinki, Finlândia 

A cidade conta com um aplicativo de mobilidade, chamado Whim, o qual foi uma das 
primeiras plataformas do mundo que visa a integração do transporte multimodal, seja 
esse público ou privado. Essa plataforma facilita o pagamento, assim como garante 
maior segurança, acessibilidade e facilidade na utilização do sistema de transporte da 
cidade. 

Referência:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html 
 
Carteira de motorista digital 
Louisiana, Estados Unidos 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/estrategia-en-bogota-la-bici-nos-mueve-con-seguridad
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Por meio do aplicativo VerifyYou, os usuários podem autenticar a carteira de motorista 
com o Departamento de Veículos Motores do estado de forma digital. A carteira de 
motorista digital aumenta a conveniência para os cidadãos, assim como possibilita 
diminuir a fraude documental. 

Referência:  
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/transportation- 
trends.html  
 
Monitoramento através de um sistema de mapa 
Tel Aviv, Israel 

Um aplicativo de mapa, o GIS, é uma plataforma interativa que mostra os locais da 
cidade por categorias. Com a crise atual, ele foi atualizado para estabelecer um 
perímetro de 100 metros a partir da casa de cada usuário, em conformidade com a 
distância máxima de deslocamento estabelecida pelo governo municipal. 

Referência:  
https://covidnews.eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/04/Tel-Aviv-overview.pdf 
 
Desenvolvimento de chassis sustentáveis para caminhões 
Barcelona, Espanha (Smart City Expo World Congress – 2019 Report) 

Em parceria com o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, a sede espanhola da 
empresa FCC Environment desenvolveu um modelo de chassi elétrico movido a baterias, 
tradicionalmente usado para caminhões, contudo pode ser usado para compor outras 
formas de transporte público. Esse produto é parte de um projeto para desenvolver um 
veículo totalmente elétrico que emita menos poluentes. 

Referência:  
https://www.fcc.es/en/-/fcc-medio-ambiente-e-irizar-presentan-la-primera-plataforma-de-e- 
movilidad-para-servicios-urbanos 
 
Desenvolvimentos de uma rede pública de teleféricos 
La Paz, Bolívia - Smart City Expo World Congress - 2019 Report 

O governo de La Paz, na Bolívia, desenvolveu o maior sistema de transporte público por 
meio de teleféricos do mundo, cobrindo toda a capital do país e parte da região 
metropolitana com suas dez linhas. 

Referência:  
http://www.miteleferico.bo/ 

Utilização obrigatória de máscaras para movimentação pública 
Granada 

http://www.miteleferico.bo/
http://www.miteleferico.bo/
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O uso de máscaras que cobrem a boca e nariz é obrigatório na entrada de qualquer 
estabelecimento. A obrigatoriedade é também para trajetos de carro com mais de uma 
pessoa. Em caso de emergência médica o uso não é obrigatório.  
 
Referência:  
https://covid19.gov.gd/emergency-powers-covid-19-no-4-regulations-2020/ 
 
Implantação de novas ciclovias 
Peru 
 
Para descongestionar o transporte coletivo e conter a propagação do novo coronavírus, 
o Ministro dos Transportes e Comunicação anunciou que serão implementadas novas 
ciclovias. Existem cerca de 250 km de ciclovias no país, mas nem todas estão estão 
conectadas, principalmente em bairros populares. Com isso, a ideia é conectá-las para 
que todos tenham acesso e evitem aglomerações em transportes públicos.  
 
Referência: 
https://lta.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-peru-bicicletas-idLTAKCN22634E 
 

Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Controle de transporte público e 

compartilhado 
Liberação de 

estacionamento nas ruas 
Controle da circulação de 

pessoas 
Ações de 
retomada 

Outras Medidas 

Argentina XXXX X    

Bolívia     X 

Brasil XXX     

Camboja    X  

Canadá XX     

Chile X     

Colômbia X  X  X 

Coréia do Norte X     

Coréia do Sul X     

Emirados Árabes X  X  X 

Espanha XXXX X   X 

Estados Unidos XXX    XX 

Finlândia    X X 

França XX X    

Granada   X  X 

Guiné Conacri X     

Hungria X     

Indonésia   X X  

Ilhas Cayman   X   
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Todas as ações mapeadas até 9ª Edição 

País 
Controle de transporte público e 

compartilhado 
Liberação de 

estacionamento nas ruas 
Controle da circulação de 

pessoas 
Ações de 
retomada 

Outras Medidas 

Ilhas Virgens 
Britânicas 

  X   

Itália X     

Irlanda XX     

Israel     X 

Malásia   X   

Nova Zelândia    X  

Peru     X 

Quênia X     

Ruanda   X   

Rússia X  X X  

São Cristóvão e 
Névis 

  X   

São Tomé e 
Príncipe 

  X   

Seicheles X  X   

Sudão   X   

Taiwan    X  

Tunísia   X   

Turquia X  X   

X = ação adicionada na 9ª edição  X = ação adicionada na 8ª edição  X = ação mapeada em edições anteriores 
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SAÚDE  
A rapidez com a qual o novo coronavírus se espalha pelo mundo, requer que medidas de 
saúde sejam implementadas de maneira célere e eficaz a fim de garantir a segurança e 
saúde de todos. Para isso, diversos países estão implementando a quarentena 
obrigatória como maneira de diminuir o número de pessoas infectadas, assim como 
medidas que buscam incentivar o setor médico e possibilitar que esse tenha capacidade 
de atender aos necessitados. Isso envolve a realização de investimentos para que as 
indústrias do setor de saúde possam aumentar a sua produção, assim como a utilização 
de estádios, ginásios e outros locais públicos para atendimento médico de forma 
temporária. Esforços também têm sido despendidos no tratamento de vítimas do vírus 
em vários países. 

Os serviços de saúde precisam, contudo, ter grande atenção às populações na faixa de 
risco, às capacidades dos hospitais, à disponibilidade de insumos de atendimento 
médico e aos riscos de infecção em ambientes hospitalares. Nas diversas ações 
mapeadas, pode-se notar grande esforço na melhoria dos diagnósticos para 
qualificação dos dados e atendimento correto, protocolos de ação com pessoas doentes, 
proteção a idosos, soluções tecnológicas de atendimento e mobilizações multinível para 
reforço da capacidade de atendimento. 

Todas as ações mapeadas - 9ª Edição 

País Hospitais de 
Campanha 

Ações de 
Testes e 
Exames 

Cuidados com 
a Saúde 

Psicológica 

Atendimento 
médico remoto 

Cooperação 
Internacional 

Outras 
Ações 

Angola X      

Bahrein  X    X 

Brasil    X   

Equador    X   

Filipinas   X   XX 

Marrocos     X  

Turquia   X   X 

Uganda X      

 X = número de iniciativas por país, adicionadas na 9ª edição.  

 

1. Hospitais de Campanha 

Uma das mais recentes novidades no setor de saúde é a montagem de hospitais de 
campanha. A experiência da Itália e da China com internações e óbitos resultantes do 
novo coronavírus impulsionou movimentos de diversos países para a criação desses 
hospitais e esse fenômeno tem sido observado no mundo inteiro. 
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Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Um hospital de campanha para um melhor atendimento  
Uganda 

Para um melhor atendimento dos novos casos registrados, as autoridades 
disponibilizaram um hospital de campanha de 40.000 leitos no Estádio Namboole. O 
presidente incentivou as pessoas, declarando que para impedir a propagação do vírus 
elas devem ter mais cuidado e permanecer em casa. 

Referência: 
https://www.bbc.com/afrique/region-52995244  
 
Hospital de campanha para atender novos casos de COVID-19 
Lunda-Norte, Angola 

Um hospital de campanha equipado de laboratório, equipamento de Raio X, ar 
condicionado, ventiladores e camas foi entregue. Sua instalação enquadra-se na 
estratégia de instalação de unidades sanitárias para enfrentar a pandemia no país. Este 
hospital permite o tratamento de pacientes com patologias leves, assintomáticos e 
cuidados intensivos, para logística, administração, laboratório e área de Raio X. 

Referência: 
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-
lunda-norte 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Hospital temporário para atendimento a migrantes 
Matamoros, México 
 
O grupo Global Response Management, em acordo com o governo mexicano, irá atender 
migrantes em um hospital de campanha na cidade de Matamoros que faz fronteira com 
os Estados Unidos. O hospital tem 20 leitos. 
 
Referência:  
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hospital-temporal-en-Matamoros-atendera-
migrantes-enfermos-de-Covid-19--20200505-0055.html 
 
Construção de hospital especializado 
Astana, Cazaquistão 
 
A capital do Cazaquistão, Astana, ganhou um hospital especializado no tratamento da 
COVID-19, construído em tempo recorde, equipado com 200 leitos, respiradores 
modernos e aparatos para assegurar a segurança dos profissionais. 
 

https://www.bbc.com/afrique/region-52995244
https://www.bbc.com/afrique/region-52995244
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-lunda-norte
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-lunda-norte
http://jornaldeangola.sapo.ao/sociedade/concluida-montagem-do-hospital-de-campanha-na-lunda-norte
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Referência: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/kazakhstan-builds-
covid-specialised-hospital-in-record-time-first-to-do-so-afterchina/articleshow/75389186.cms 
Hospitais de emergência febril 
Buenos Aires, Argentina 
 
Foram construídos hospitais de emergência febril para que pacientes com suspeita da 
COVID-19 não se misturem com outros pacientes dos hospitais. Todas as unidades são 
equipadas com meios preventivos para atendimento da saúde pessoal e funcionam 7 
dias por semana. Os pacientes terão seus sinais vitais avaliados, além de exame físico 
respiratório. Com o resultado, serão encaminhados para tratamento adequado.  
 
Referência: 
https://www.buenosaires.gob.ar/laciudad/noticias/la-ciudad-instala-19-unidades-febriles-
para-atencion-exclusiva-de-coronavirus 

2. Testes e Exames 

A busca por dados mais precisos e rápidos de transmissão do vírus também motivou 
esforços para sofisticação dos exames e testes, por meio de parcerias público-privadas, 
investimentos em tecnologia e financiamentos públicos diretos. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Disponibilização de resultados dos testes da COVID-19 online 
Bahrein 

Como parte da Campanha Pública de Conscientização do Combate ao Coronavírus, o 
governo do Bahrein passará a disponibilizar os resultados dos testes da doença online 
para os cidadãos conferirem os seus e os números do país como um todo. 

Referência: 
https://www.moh.gov.bh/CovidResults 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Estratégia T3 no combate à pandemia 
Surat, Índia 
 
A cidade adotou a estratégia Track, Test and Treat, originalmente lançada pela OMS no 
combate à malária, como plano de rápido gerenciamento da crise. As iniciativas 
consistem no desenvolvimento de um sistema online de rastreamento dos focos da 
doença, linha telefônica para atendimentos, sistema especial de coleta de lixo, rápida 
higienização de áreas com casos confirmados e distribuição de EPI’s. 
 

Referência:  
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https://content.magicbricks.com/property-news/industry-buzz/other-cities-industry-
buzz/surat-evolves-rapid-crisis-management-plan-under-sbm-urban/112739.html 
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/test_treat_track_brochure.pdf?ua=1 

Testes para a COVID-19 para comunidades ciganas  
Eslováquia  
 
De acordo com o censo de 2011 da Eslováquia, estima-se que cerca de 100 mil pessoas 
façam parte da comunidade cigana no país. Pensando nos indivíduos deste grupo que 
haviam retornado do exterior, o governo anunciou que realizaria testes para a COVID-19 
nessa comunidade, com o apoio de médicos militares, do dia 3 ao dia 9 de abril. O objetivo 
seria detectar o quanto antes novos casos da doença e implementar o isolamento.  
 
Referência: 
https://www.bbc.com/news/world-52156976 
 
Início de testes para vacina contra a COVID-19 
Reino Unido  
 
O Reino Unido começou, no dia 23 de abril, a realizar os testes em humanos de uma 
possível vacina contra o novo coronavírus. O desenvolvimento da vacina e seus testes 
estão sendo realizados pelo Instituto Jenner da Universidade de Oxford. A vacina é feita 
a partir de um vírus inofensivo dos chimpanzés, o ChAdOx1. As vacinas deste vírus já 
foram aplicadas a 320 pessoas, e demonstra-se bastante tolerável e segura.   
 
Referência: 
https://edition.cnn.com/2020/04/23/health/coronavirus-vaccine-trial-uk-gbr-intl/index.html 
 
Entrega de materiais sanitários por fundação chinesa 
Addis Abeba, Etiópia 
 
A fundação Alibaba, do empresário chinês Jack Ma, realizou a entrega de 108 toneladas 
de suprimentos na capital etíope para combater a propagação do novo coronavírus no 
país. Foram entregues 1,1 milhão de kits de exames para detecção da COVID-19, seis 
milhões de máscaras e 60 roupas de proteção, a serem distribuídos no restante do país. 
 
Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/916551/societe/coronavirus-derriere-loperation-dumilliardaire-
chinois-jack-ma-lethiopie-aux-commandes/ 
 
Testes em massa 
Andorra 
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Andorra, com uma das maiores taxas de letalidade pela doença no mundo, anunciou o 
plano para tentar testar sua população toda duas vezes. As pessoas irão fazer os testes 
dentro de seus carros. Elas chegam a um estacionamento, os Stop Labs, onde será 
recolhida uma amostra de sangue. Caso positivo, a pessoa será submetida ao exame 
PCR, para saber se é necessário o isolamento. Depois de 15 dias todos serão testados 
de novo.  
 
Referência:  
https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2020/05/07/entenda-como-funciona-a-
estrategia-de-andorra-para-tornar-se-o-primeiro-pais-a-testar-todos-os-seus-moradores-
contra-o-novo-coronavirus.ghtml 
 
Testes para COVID-19 serão focados 

China 
 
A China concentrará os testes em grupos de alto risco, como pessoas em áreas 
infectadas ou que apresentarem sintomas, assim, não serão feitos testes em larga 
escala. Para isso, a precisão dos testes deve ser melhorada e mais laboratórios devem 
ser criados. As pessoas também podem solicitar testes, principalmente aqueles que 
passam por uma alta densidade de pessoas à caminho do trabalho e aqueles que podem 
não apresentar sintomas. 
 
Referência: 
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-china-testing/china-to-keepcoronavirus-
tests-focused-stops-short-of-wider-testing-idUKKCN2291BA?il=0 

3. Atendimento Médico Remoto 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Questionário remoto por telefone fixo 
Cuenca, Equador 

A fim de garantir o atendimento remoto àqueles que não têm acesso a internet, o Test 
COVID-19 IVR está sendo realizado por meio da rede de telefone fixo. Dessa forma, o 
cidadão mede o seu nível de risco de contrair o vírus e de acordo com o seu nível são 
dadas recomendações adequadas. Os cidadãos com níveis médio e alto são atendidos 
por médicos pela linha telefônica e, caso necessário, é agendado o exame PCR. 

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/test-covid-19-ivr-basado-en-voz 
 

Acompanhamento diário de casos suspeitos e confirmados 
São Leopoldo, Brasil 
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O Centro de Monitoramento de Isolamento Domiciliar acompanha, diariamente, por 
meio de ligações telefônicas e, quando necessário, busca ativa, os casos suspeitos e 
confirmados do novo coronavírus no município. Este acompanhamento é realizado com 
todos os pacientes com diagnóstico confirmado e os que estão em investigação. 

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiatives 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Mudanças no atendimento das áreas de saúde 
Ilhas Falkland 

Foram implementadas medidas de diminuição de atendimento médico não emergencial 
com a suspensão de atendimentos dentários e de rotina. Além disso, o atendimento 
primário e o atendimento farmacêutico será feito pelo telefone. As medidas têm objetivo 
de aumentar a disponibilidade de médicos e evitar utilização de locais onde haveria fácil 
proliferação do vírus. 

Referência: 
https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 
 
Telemedicina para casos graves 
Cidade do México, México 

As pessoas que foram detectadas como possíveis casos graves de COVID-19, através do 
questionário online ou mensagem de texto são imediatamente direcionadas a uma vídeo 
chamada com uma equipe médica a fim de responder um segundo questionário para 
confirmar e detectar outros sintomas. Em caso de necessidade, a equipe solicitará a 
transferência da pessoa a um centro de saúde. 

Referência: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Atendimento por telefone 

Cidade do México, México 
Pessoas que apresentarem sintomas do COVID-19 devem enviar uma mensagem para 
um número específico para receber atendimento e indicações de médicos pelo próprio 
celular.  

Referência: 
https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1252431866323443712?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431866323443712&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html"ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e
9d30fe22601d46048b460f.html 
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Detecção de casos pelo WhatsApp 
Buenos Aires, Argentina 

O governo de Buenos Aires adicionou uma nova função ao chat da cidade, Boti, a fim de 
detectar possíveis casos da COVID-19 pelo WhatsApp. Os cidadãos podem selecionar a 
opção “¿Tengo coranavirus?” e começar a responder uma série de perguntas 
elaboradas juntamente ao Ministério de Saúde. Boti designa aos possíveis portadores 
um chat personalizado com um operador da saúde, que dará as orientações 
necessárias. 

Referência:  
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Programa de assistência a idosos pelo telefone 
Santiago do Chile, Chile 
 
A cidade de Santiago do Chile criou o programa de assistência a idosos para poderem 
acessar por telefone os serviços da rede de saúde municipal. Esta medida abarca os 
serviços de medicação, vacinação, teste e atenção médica no domicílio, atenção 
emocional, orientação sanitária e entrega em domicílio do Programa Alimentar 
Complementar para Idosos. 

Referência: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 

Positiva atuação do sistema de saúde pública 
Costa Rica 

As Equipes Básicas de Assistência Integral à Saúde (Ebais) garantem na Costa Rica um 
sistema de saúde sólido com mais de mil centros de saúde espalhados pelo país, com 
médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e farmacêuticos. Para conter a Covid-19, os 
profissionais de saúde vão até a casa dos pacientes e acompanham, diariamente, o 
processo de recuperação e não disseminação do vírus na região. 

Referência: 
https://www.munistgo.cl/stgo-te-cuida/ 

4. Medidas de Reforço ao Atendimento 

Foram mapeadas também uma série de novidades na abordagem e no reforço aos 
atendimentos, com preocupações com a saúde mental de pessoas em isolamento ou 
quarentena, novas tecnologias para produção de equipamentos médicos, troca 
internacional de conhecimentos e experiências, e parcerias entre governo e saúde 
privada. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 
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Município convoca médicos cubanos para atuar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
Campinas, Brasil 

Para ajudar a equipe médica do município no combate contra o coronavírus, a Prefeitura 
de Campinas anunciou que 8 médicos cubanos foram convocados por meio do Programa 
Mais Médicos, apesar da suspensão do programa pelo governo federal. Os médicos em 
questão, já estavam inscritos no programa do governo federal e permaneceram no 
Brasil após o fim da parceria com Cuba. 

Referência: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/27/coronavirus-campinasconvoca-
medicos-cubanos-para-atuar-em-unidades-basicas-de-saude.ghtml 
 
Centros de controle médico 
El Salvador 
 
Foram instalados centros de controle médico moveis pelas ruas e estradas do país. 
Neles os médicos irão informar e examinar a temperatura da população. 

Referência: 
https://covid19.gob.sv/26-03-2020-garantizando-la-salud-de-quienes-pasan-el-proceso-de-
cuarentena/ 

Chamada por médicos 
México 

A Secretaria da Saúde está convocando enfermeiros e médicos de Terapia Intensiva, 
Urgência, Medicina Interna, Neurologia, Infectologia e Anestesiologia.  

Referência:  
https://twitter.com/SSalud_mx/status/1252431864750538752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1252431864750538752&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marc
a.com%2Fclaromx%2Ftrending%2F2020%2F04%2F20%2F5e9d30fe22601d46048b460f.html 
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/20/5e9d30fe22601d46048b460f.html 

Reestruturação do sistema de saúde 
Suazilândia 

O Primeiro Ministro, Mandvulo Dlamini, anunciou medidas de reforço para aumentar a 
capacidade dos laboratórios na cidade de Mbabane e no distrito de Lubombo. As 
medidas incluem: treinamento de funcionários adicionais, estabelecimento de relatórios 
contínuos de resultados e distribuição de equipamentos de testes pelo território 
nacional de acordo com previsões estratégicas de necessidade. 

Referência: 
http://www.gov.sz/index.php/latest-news/204-latest-news/2437-partial-lockdown-extension-
covid-19-15-april 

Novos centros de atendimento para os menos infectados 
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Dacar, Senegal 

A partir de quinta-feira, dia 07 de maio, os paciente com COVID-19 menos infectados 
localizados em Dacar, a capital do Senegal, recebem orientação em três novos centros 
de atendimento que tem, cada um, 400 leitos. Trata-se de uma medida para internar 
automaticamente pacientes com ou sem sintomas do Coronavírus e para liberar os 
hospitais que estão ficando saturados. 

Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/05/07/coronavirus-face-au-risque-de-saturation-le-senegal-
ouvre-de-nouveaux-centres/ 

5. Cooperação Internacional 

Tendo em vista as necessidades de unir esforços para o combate à pandemia da Covid-
19, diversos governos se mobilizaram para receber pacientes de outros países 
infectados. Além disso, houve o apoio de médicos imigrantes e refugiados e o envio de 
insumos médicos e de profissionais na saúde para as regiões mais afetadas. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Ajuda em equipamentos para os países vizinhos  
Marrocos  

Uma ajuda destinada a 15 países africanos foi oferecida pelas autoridades do Marrocos. 
Esta ação faz parte de conjunto de iniciativas para reforçar suas relações com seus 
vizinhos e compartilhar as experiências e boas práticas, pois todos os produtos e 
equipamentos foram feitos por empresas marroquinas. Esta ajuda é composta por 
máscaras, viseiras, charlottes, vestidos, gel hidroalcoólico e medicamentos.  

Referência: 
https://aujourdhui.ma/actualite/sur-tres-hautes-instructions-royales-le-maroc-envoie-une-
aide-medicale-a-plusieurs-pays-africains 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Auxílio para projeto de abastecimento de água (revisão) 
Bósnia-Herzegovina 

O Conselho de Ministros designou uma proposta entre a Bósnia e o Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento que se refere ao investimento no valor de EUR 1,9 
milhão (cerca de R$ 12 milhões) para auxiliar no Projeto de Abastecimento de Água 
Gradacac. O objetivo desta cooperação é expandir a rede de abastecimento de água 
existente no município de Gradačac. 

Referência: 
https://bhrt.ba/1154748/vise-od-19-miliona-eura-granta-za-projekat-vodosnabdijevanja-
gradacca/  
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Envio de toneladas de suprimentos médicos 
China, Croácia  

A China destinou cerca de 86 toneladas de equipamentos médicos de proteção 
destinados ao sistema de saúde croata e outros serviços de combate à pandemia da 
COVID-19. Foram doados respiradores, kits de teste, máscaras faciais e viseiras de 
várias empresas chinesas. 

Referência: 
https://vlada.gov.hr/news/86-tonnes-of-medical-supplies-flown-in-from-china/29452 
 
Doação de materiais de proteção contra a COVID-19 (revisão) 
Etiópia  
 
Para uma melhor resposta diante da crise, o Qatar enviou kits de proteção e 
medicamentos para o governo da Etiópia. Segundo as autoridades etíopes, esta ajuda 
fortalece as relações entre os dois países e de ponto de visto sanitário a ajuda é muito 
importante pois no momento a Etiópia enfrenta dificuldades no setor da saúde. 

Referência: 
https://fr.africanews.com/2020/05/26/ethiopie-lutte-contre-le-coronavirus-le-coup-de-pouce-
du-qatar/ 

Presidente recorre à Organização Mundial da Saúde após a o aumento de casos no país 
Equador 

O presidente equatoriano Lenín Moreno, entrou em contato com o diretor geral da OMS 
para a instituição priorizar o país no envio de recursos para combater a pandemia. Em 
resposta ao presidente, o diretor da instituição atendeu ao pedido. 

Referência: 
https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavirus-oms-vai-priorizar-equador-apos-pedido-
de-lenin-moreno/  
 
Ajuda internacional do governo estadunidense 
Estados Unidos 

Com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus, o presidente estadunidense, 
Donald Trump, ofereceu ajuda aos países sul-americanos (Bolívia e Paraguai). Após o 
pronunciamento do norte-americano, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, 
informou que o governo estadunidense irá doar respiradores e outros equipamentos de 
saúde. 

Referência: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/04/trump-oferece-assistencia-a-bolivia-e-
paraguai-no-combate-ao-novo-coronavirus.ghtml 
 
Apoio da Romênia a cidadãos da Moldávia 
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Moldávia, Romênia  

A Romênia anunciou a concessão de um pacote de ajuda à República da Moldávia para 
auxiliá-los no esforço de combate à COVID-19 e para demonstrar o compromisso com 
ações consistentes em benefícios dos moldavos. O pacote de ajuda consiste em uma 
equipe de médicos e enfermeiros romenos que irão como voluntários ajudar na Moldávia 
e também em uma série de doações de equipamentos de proteção e outros materiais 
médicos necessários. 

Referência: 
https://gov.ro/en/news/romania-supports-the-citizens-of-the-republic-of-moldova-in-the-
context-of-the-covid-19-pandemic&page=1#null 
 
Apoio em equipamento e profissionais da saúde 
África do Sul 

Um avião carregado de 200 médicos e doações de equipamentos medicinais vindo de 
Cuba chegou na capital sul-africana para ajudar o país na luta contro o novo 
Coronavírus. Os médicos serão alocados em diferentes províncias da África do Sul sob 
supervisão do Ministro da Saúde, Aaron Motsoaledi. A África do sul até então registrou 
4.361 casos incluindo 86 mortos pelo novo Coronavírus. 

Referência:  
https://www.bbc.com/afrique/region-52429048 

Apoio da Bélgica para a luta contra o novo Coronavírus 
Benim 

Para fortalecer suas relações de cooperação, o governo da Bélgica disponibilizou sua 
ajuda para o Benim na luta contra a COVID-19. Duas ambulâncias  foram enviadas para 
o Ministério da Saúde. As ambulâncias levaram o equipamento necessário,  
principalmente oxigênio e respiradores, para tratar as pessoas com a COVID-19. 

Referência:  
https://www.gouv.bj/actualite/605/coronavirus-cooperation-belge-offre-deux-ambulances-
benin/  
 

6. Cuidados com a Saúde Psicológica 

Cuidados com a saúde psicológica também devem ser reforçados em um momento de 
crise sanitária que tem exigido a aplicação de medidas de isolamento, alterações de 
rotina e trazido muitas incertezas. A OMS alertou que o risco de contaminação e as 
incertezas podem gerar ou agravar quadros de problemas mentais preexistentes, 
motivo pelo qual países têm adotado medidas de saúde específicas nesse sentido.  

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 
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Ampliação dos serviços de assistência psicológica 
Filipinas 

O Centro Nacional para Saúde Médica filipino desenvolveu a Resposta para Saúde 
Telemental, que consiste em uma plataforma que oferece sessões de terapia e outros 
tratamentos psicológicos via internet. 

Referência: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-
ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES 

Campanha do “Stress Total Struggle Movement” 
Beşiktaş, Turquia 

O Prefeito lançou essa campanha e estabeleceu um centro anti-estresse no Centro 
Digital de Saúde Pública com psicólogos especializados, que tem objetivo de minimizar 
os danos a longo prazo da epidemia. Deste modo, os cidadãos poderão agendar horário 
para se reunir com psicólogos clínicos especializados on-line ou pessoalmente (em 
parques). 

Referências: 
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-
basladi/haber-1776763/video/ 
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/18/besiktas-anti-stress-campaign/ 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Oferecimento de linhas de ajuda psicológica gratuitas 
Pequim, China 

A prefeitura de Pequim desenvolveu quatro linhas telefônicas gratuitas para prestar 
auxílio psicológico aos cidadãos chineses que não estão no país. Essa iniciativa atenta-
se aos danos causados pela pandemia na saúde mental desses indivíduos, mesmo não 
residindo na China. 

Referência: 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/25/WS5e7b0bb5a310128217281f1e.html 

Atendimento psicológico gratuito 
Ilhas Falkland 

O governo disponibilizou sete dias de atendimento psicológico gratuito para seus 
cidadãos. Os interessados devem entrar em contato pelo número disponibilizado no site 
do governo e o atendimento será feito por profissionais da área por meio de mensagens 
instantâneas. 

Referência: 

https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH%3A-MIND-YOUR-MENTAL-HEALTH%3B-HEALTH-ORGANIZATIONS-OFFER-REMOTE-CARE-SERVICES
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-basladi/haber-1776763/video/
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-basladi/haber-1776763/video/
https://www.dha.com.tr/istanbul/besiktasta-stresle-topyekun-mucadele-donemi-basladi/haber-1776763/video/
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/18/besiktas-anti-stress-campaign/
https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/18/besiktas-anti-stress-campaign/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/25/WS5e7b0bb5a310128217281f1e.html
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https://fig.gov.fk/covid-19#LatestUpdate 

Programa de assistência psicossocial para pais e filhos  
Atenas, Grécia 

O município de Atenas e as aldeias infantis SOS da Grécia, nas condições sem 
precedentes da pandemia da COVID-19 e o confinamento em casa, criaram um 
programa de apoio psicossocial que se preocupa exclusivamente com pais e filhos e 
começa com operação de linha telefônica. A ideia é ajudar a manter o equilíbrio e a saúde 
emocional de toda família e, acima de tudo, eliminar ou prevenir incidentes de violência. 

Referência: 
http://www.cityofathens.gr/node/34763 

7. Ações De Retomada 

Grande parte dos países que já superaram o pico da pandemia tem adotado medidas de 
retomada de suas atividades normais, mesmo que gradualmente.  Na área da saúde, 
essas medidas ainda se identificam com o controle e triagem da população, embora, em 
alguns casos, como na Itália, por exemplo, cientistas têm envidado esforços para 
compreenderem melhor o novo coronavírus em busca de tratamentos mais eficazes ou 
mesmo visando ao desenvolvimento de uma vacina. 

Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Ministério da Saúde anuncia plano de retorno seguro 
Chile 

Com quase 13 mil casos de coronavirus, o Ministério da Saúde do Chile anunciou um 
plano de retorno seguro e gradual ao trabalho e atividades educacionais no país. A 
medida visa impedir que a crise de saúde se torne uma crise social e econômica de longo 
prazo. 

Referência: 
https://noticias.r7.com/saude/chile-registra-quase-13-mil-casos-do-novocoronavirus25042020  

8. Outras Ações 

Investimentos em pesquisas por tratamento eficaz, aperfeiçoamento dos mecanismos 
de prevenção, protocolos de atendimento e medidas de reforço da saúde vêm 
igualmente sendo adotados pelos governos de todo o mundo. 

Novas medidas Inseridas (9ª Edição) 

Distribuição de máscaras 
Izmir, Turquia 
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Por meio da aplicação “Maskmatic”, a qual é similar às máquinas automáticas de venda 
de produtos, os cidadãos utilizando os seus cartões de transporte podem ter acesso a 
pacotes de higiene contendo quatro máscaras e 100 ml de desinfetantes. Estas 
máquinas estão localizadas em estações de metrô e ônibus. 

Referências: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-
municipality 
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-
06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf 

Lançamento de programa de benefícios para famílias de profissionais de saúde 
Filipinas 

O Departamento de Saúde filipino distribuiu cheques como reparação às famílias de 
profissionais de saúde que faleceram em decorrência da COVID-19 ou que a contraíram 
no trabalho. Esse benefício é resultado do Heal as One Act, uma lei que prevê a 
compensação para os profissionais e suas famílias que entrem em contato com a 
doença, cujo valor varia entre 1,995 a 19,945 dólares. 

Referência: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-
HEALTHCARE-WORKERS 

Desenvolvimento de programa de atividade física em isolamento 
Filipinas 

Em cooperação com a Comissão Esportiva Filipina, o Departamento de Saúde do país 
lançou um projeto para promover o exercício físico, mesmo em quarentena. A iniciativa 
é composta por campanhas educacionais nacionais que incentivam e exemplificam 
atividades físicas que podem ser feitas em casa por meio de vídeos postados na página 
do Facebook das agências. 

Referência: 
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-
FILIPINOS-AMID-PANDEMIC 

Desenvolvimento de serviço de delivery farmacêutico 
Bahrein 

O Ministério da Saúde do Bahrein lançou um serviço online de agendamento de 
consultas médicas, além de compra e delivery de remédios prescritos pela equipe 
médica do principal hospital do país, de modo que não seja necessário formar filas. O 
programa não inclui medicações controladas. 

Referência: 
https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy 

https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/initiative/resilience-action-plan-izmir-metropolitan-municipality
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.citiesforglobalhealth.org/sites/default/files/documents/2020-06/Resilience%20Action%20Plan_0.pdf
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-HEALTHCARE-WORKERS
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-HEALTHCARE-WORKERS
https://www.doh.gov.ph/press-release/DOH-DISTRIBUTES-BENEFITS-TO-FAMILIES-OF-HEALTHCARE-WORKERS
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-FILIPINOS-AMID-PANDEMIC
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-FILIPINOS-AMID-PANDEMIC
https://www.doh.gov.ph/press-release/PSC-LAUNCHES-HOME-FITNESS-CAMPAIGN-FOR-FILIPINOS-AMID-PANDEMIC
https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy
https://www.moh.gov.bh/eServices/Pharmacy
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Medidas anteriores (7ª e 8ª Edição) 

Cartão Inteligente e integrado à base de dados da Saúde 
Taipei, Taiwan 

Cidadãos inseridos no seguro nacional de saúde têm acesso a um cartão inteligente, 
capaz de integrar o histórico médico individual a uma base de dados do governo. Assim, 
pessoas que necessitam regularmente de medicamentos prescritos podem validar a 
obtenção destes ao passarem seu cartão em mecanismos próprios de leitura, evitando 
retornos ao hospital e, consequentemente, possíveis contaminações.  

Referência:  
https://english.gov.taipei/covid19/News_Content.aspx?n=D22A801689E62181&sms=DFD7BFAE
73CC0B5C&s=46D79DBC08BA6690 
https://www.easycard.com.tw/en/about#section7 
 
Digitalização dos serviços de saúde comunitários 
Shenzhen, China 
 
O governo de Shenzhen lançou um programa de chat online, 社康通, para que os 
cidadãos possam ter mais fácil acesso aos serviços comunitários de saúde. Cidadãos 
que agendarem suas consultas por meio do aplicativo terão preferência de atendimento 
nas clínicas. 

Referência:  
http://www.sz.gov.cn/en_szgov/news/infocus/virus/news/content/post_7394126.html 

Uso de impressoras 3D na fabricação de proteção facial 
Antália, Turquia 

O governo municipal, por meio do Centro de Treinamento em Tecnologia e Codificação 
Robótica, está utilizando duas impressoras 3D para a confecção de máscaras e visores 
que, em poucos dias de trabalho, já forneceram equipamentos para centenas de 
profissionais. 

Referência:  
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/3d-printing-face-shieldsvisors 
https://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/61857/3/muratpasa-belediyesinden-koronavirusle-3d-
mucadele 

Inteligência artificial dá assistência aos profissionais de saúde 
Singapura 

O Bot MD é um assistente de inteligência artificial que capacita os profissionais de saúde 
com acesso instantâneo gratuito a informações clínicas, baseadas em evidências, sobre 
a COVID-19 em seu idioma nativo. A equipe médica pode identificar sintomas, localizar 
a unidade de teste mais próxima e muito mais. 

https://english.gov.taipei/covid19/News_Content.aspx?n=D22A801689E62181&sms=DFD7BFAE73CC0B5C&s=46D79DBC08BA6690
https://english.gov.taipei/covid19/News_Content.aspx?n=D22A801689E62181&sms=DFD7BFAE73CC0B5C&s=46D79DBC08BA6690
https://www.easycard.com.tw/en/about#section7
http://www.sz.gov.cn/en_szgov/news/infocus/virus/news/content/post_7394126.html
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/3d-printing-face-shieldsvisors
https://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/61857/3/muratpasa-belediyesinden-koronavirusle-3d-mucadele
https://muratpasa-bld.gov.tr/haberler/61857/3/muratpasa-belediyesinden-koronavirusle-3d-mucadele
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Referência:  
https://www.botmd.io/en/ 
 
Soluções digitais para a saúde desenvolvidas com participação popular 
Haia, Holanda - Smart City Expo World Congress - 2018 Report 

A prefeitura de Haia, nos Países Baixos, desenvolveu soluções digitais - como co-criação 
e aceleração de negócios - para a saúde municipal a partir de consultas populares 
realizadas em espaços chamados Living Labs, onde 150 cidadãos idosos contribuíram 
para esse serviço. 

Referência:  
https://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/romero/files/2019/03/CID_Booklet_FV.pdf 

Distribuição de máscaras 
São Tomé e Príncipe 
 
Focando na ‘massificação do uso de máscaras’ para prevenção da doença, serão 
distribuídas gratuitamente pelo governo local mais de 60 mil máscaras para a população 
mais vulnerável. A medida é tomada juntamente com a obrigatoriedade do uso das 
máscaras em vias públicas.  

Referência:  
http://www.stp-press.st/2020/04/29/covid-19-governo-anuncia-distribuicao-gratis-de-60-mil-
mascaras-a-populacao-mais-vulneravel/ 
 
Plataforma de esportes virtual 
Lima, Peru 

Por meio da Departamento de Esportes e Recreação, o governo de Lima lançou o espaço 
virtual “Lima Esportes On-line” para que os cidadãos continuem as suas atividades 
esportivas em casa. As aulas são dadas ao vivo por meio da página do Facebook Lima 
Esportes. As pessoas interessadas podem registrar-se para obter a programação das 
atividades e materiais digitais. 

Referência: 
https://mercociudades.org/covid-19/teletrabajo/ 
 
Controle de profissionais de saúde domiciliar 
Bahamas 

Profissionais que estão fazendo visitas domiciliares para prover atendimento médico, 
terapêutico ou outro tipo de atendimento a pacientes, devem reportar certas 
informações para o centro médico da área e passar por um treinamento de controle de 
infecções. A medida conta também para profissionais trabalhando em asilos e outros 
estabelecimentos do tipo. 

https://www.botmd.io/en/
https://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/romero/files/2019/03/CID_Booklet_FV.pdf
about:blank
about:blank
about:blank
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Referência: 
https://opm.gov.bs/emergency-powers-covid-19-amendment-no-10-order-23-april-2020/ 

Proibição de visita hospitalar 
Dominica 

O Ministério da Saúde proibiu visitas ao hospital Dominica-China Friendship. O propósito 
da medida é evitar que pessoas recebendo tratamento pelo COVID-19 contaminem 
visitantes. Parentes de pacientes vão poder deixar suprimentos essenciais com os 
responsáveis do hospital. 

Referência: 
http://dominica.gov.dm/public-notice 

Incentivo à higiene pessoal 
Montserrat 
 
População foi encorajada pelo governo a praticar medidas de higiene pessoal tais como 
etiqueta da tosse e lavagem das mãos. Foi também incentivado o distanciamento social. 
Pessoas com sintomas da doença devem reportar imediatamente seus sintomas para o 
hospital local pelo telefone.  

Referência:  
http://www.gov.ms/montserrat-goes-second-week-with-no-new-cases-of-covid-19/ 

Produção digital de protetores faciais 
Djibuti 

O governo do Djibuti aderiu à fabricação de protetores faciais impressos em 3D como 
uma das medidas em resposta à pandemia. O espaço de treinamento digital é financiado 
pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), e fornece treinamento para 
jovens em situação de risco. O centro estava parado desde a ordem de confinamento, 
porém, se tornou uma alternativa efetiva à escassez crítica de equipamentos de 
proteção. 
 
Referência: 
https://world.einnews.com/pr_news/515120670/coronavirus-djibouti-digital-space-for-
migrants-supplies-3d-printed-face-shields-to-hospitals-treating-covid-19-cases-in-djibouti 

Proibição da venda de álcool  
Namíbia 
 
Sob decreto presidencial o governo proibiu a venda de bebidas alcoólicas durante o 
período de lockdown. Infratores estão sujeitos a multa que pode chegar a N$ 2000 
(equivalentes a aproximadamente U$ 100) e prisão de até 6 meses. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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Referência: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Permissão de saída para prática de atividade física  
Namíbia 

O presidente autorizou as pessoas a saírem de casa para praticar atividades físicas sob 
a ressalva de que os civis não se juntem em grupos superiores a três pessoas. 

Referência: 
http://www.opm.gov.na/documents/108506/783223/Covid-19+Regulations/eb128fcd-5772-4735-
a776-b67c421c7be0 
 
Exercícios físicos para alunos em confinamento 
Japão 
 
O Ministério do Esporte do Japão disponibilizou em seu site oficial “NHK for school” 
vídeos de exercícios físicos e danças para alunos em confinamento devido à pandemia. 
O Ministério também disponibilizou uma categoria específica para crianças na primeira 
infância (de 3 a 8 anos). 

Referências: 
https://www.mext.go.jp/sports/jsa_00021.html 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/1396909.html  
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/1371874.htm 
 
Produção nacional de álcool em gel 
Gabão 

O país africano está produzindo seu próprio gel hidroalcóolico a fim de reduzir a 
dependência sobre a importação do produto. A expectativa é de que a produção atinja a 
quantidade de vinte mil unidades a cada oito horas de trabalho na fábrica “La Santé 
Pharmaceutique”, localizada a cerca de 20km da capital, Libreville. 

Referência: 
https://www.jeuneafrique.com/913030/societe/coronavirus-du-gel-hydroalcoolique-made-in-
gabon-pour-lutter-contre-la-pandemie/ 
 
Desinfecção com o uso de aviões 
Santa Cruz, Chile 

A prefeitura de Santa Cruz realizou uma operação aérea para desinfectar o centro da 
cidade,com a aplicação de desinfetante orgânico. A operação foi realizada e custeada 
pela empresa Aero Santa Cruz Fumigaciones. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Referência:  
https://blogs.canalrural.com.br/aviacaoagricola/2020/05/05/chile-e-emirados-arabes-usam-
avioes-agricolas-contra-a-covid-19-em-cidades/ 
 
Compensação para médicos infectados 
São Petersburgo, Rússia 

O governo da cidade de São Petersburgo determinou que os médicos que forem 
contaminados com a COVID-19 receberão de 4 mil a 13 mil dólares aproximadamente. 
Mas eles só receberão esta quantia após serem conduzidas investigações por uma 
comissão de especialistas que indique o grau de responsabilidade desses profissionais, 
como por exemplo a violação das medidas sanitárias. 

Referência:  
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/04/st-petersburg-doctors-compensated-based-on-
percentage-of-guilt-for-getting-coronavirus-a70183  
 
Prevenção pela internet 
Medellín, Colômbia 
 
A Prefeitura de Medellín criou o aplicativo Medellin me cuida, uma plataforma na qual 
os cidadãos se registram para gerar uma base de dados. A partir dessa informação, as 
autoridades sanitárias podem discriminar as zonas com casos de COVID-19 e concentrar 
nessas áreas a realização massiva de testes.  
Referência: 
https://www.citiesforglobalhealth.org/es/node/735 
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Bósnia e 
Herzegovina 

     X  
 

Brasil XX XX XXXXX  X   X 

Canadá   XX      

Cazaquistão X        

China  X XX XXX  X X XXX 

Chile   XX  X  X X 

Colômbia X X   X   XX 

Coréia do Sul  XX XX  X    

Costa do 
Marfim 

  XX      

Costa Rica  X   X    

Croácia      X   

Djibouti        X 
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 RECOMENDAÇÕES DE  
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

 
O papel dos organismos internacionais torna-se ainda mais relevante no atual cenário 
de crise, uma vez que, além de produzir e divulgar informações confiáveis a respeito da 
profusão da doença, são capazes de mobilizar pessoas, entidades e governos de todo o 
mundo em prol da cooperação para elaboração de uma estratégia comum de 
enfrentamento ao vírus, controlando a sua disseminação e minimizando os impactos 
sociais, econômicos e políticos decorrentes.   

A macrocoordenação dos esforços, a emissão de boletins a respeito da distribuição 
geográfica do vírus, a divulgação de tratamentos eficazes, troca de experiências a 
arregimentação de fundos e a conexão da comunidade científica internacional com os 
formuladores de políticas públicas também são exemplos da valiosa atuação das 
Organizações Internacionais nesse contexto.  
 

Organismos Internacionais mapeados 

Organizações 
Internacionais 

Secretariado Geral das Nações Unidas 

ACNUDH - Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos 

ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e Caribe 

CIDH - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura 
G20 

OCDE - Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OEA - Organização dos Estados Americanos 

OIM - Organização Internacional Para Migrações 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 
OMC - Organização Mundial do Comércio 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

OMT - Organização Mundial do Turismo 

ONU-Mulheres 

OPAS – Organização Pan Americana de Saúde 

ONU-Habitat - Programa das Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos 
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

UNCTAD - Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento 



ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

152 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura 

União Europeia 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 

Fundos e Agências de 
Fomento 

Banco Mundial 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

FMI – Fundo Monetário Internacional 

NDB - Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

Redes Internacionais de 
Cidades 

AL-LAS e Metropolis 

CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos 

Cidades Educadoras 

C40 

Global Resilient Cities Network 

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade 

Mercociudades 

Metropolis 

 

1. 0rganizações internacionais 

Secretariado Geral das Nações Unidas 
 
“Estamos enfrentando uma crise global de saúde, diferente de qualquer uma em 75 anos 
na história das Nações Unidas, que está espalhando o sofrimento humano, infectando a 
economia global e prejudicando a vida das pessoas. Uma recessão global de dimensões 
recordes é quase uma certeza.  
A organização internacional do trabalho acaba de relatar que trabalhadores de todo o 
mundo podem perder de três a quatro bilhões de dólares em renda até o final deste ano. 
É, acima de tudo, uma crise humana que exige solidariedade. Nossa família humana 
está estressada e o tecido social está sendo dilacerado. As pessoas estão sofrendo, 
doentes e assustadas, e as respostas atuais a nível nacional não abordarão a escala e a 
complexidade globais da crise.  

É um momento que demanda ações políticas coordenadas, decisivas e inovadoras das 
principais economias do mundo. Devemos reconhecer que os mais pobres e vulneráveis, 
e em especial as mulheres, serão os mais atingidos. Congratulo-me com a decisão do 
G20 de convocar uma cúpula de emergência na próxima semana para responder aos 
desafios épicos da pandemia da COVID-19 e estou ansioso para participar.  

Minha mensagem central é clara: estamos em uma situação sem precedentes e as 
regras normais não se aplicam mais. Não podemos recorrer às ferramentas usuais em 
tempos tão incomuns. A criatividade da resposta deve corresponder à natureza única da 
crise e a magnitude da resposta deve corresponder à sua escala. Nosso mundo enfrenta 
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um inimigo comum. Estamos em guerra com um vírus. A COVID-19 está matando 
pessoas, bem como atacando a economia real em seu núcleo - comércio, cadeias de 
suprimentos, empresas, empregos. Países e cidades inteiros estão bloqueados. 
Fronteiras estão se fechando. Empresas estão lutando para permanecerem abertas e 
famílias estão simplesmente lutando para permanecerem vivas.  

Mas, ao administrar essa crise, também temos uma oportunidade única. Se bem feito, 
podemos direcionar a recuperação para um caminho mais sustentável e inclusivo. Mas 
políticas mal coordenadas correm o risco de travar - ou até piorar - desigualdades já 
insustentáveis, revertendo ganhos de desenvolvimento e redução da pobreza 
conquistados com muito esforço.  

Apelo aos líderes mundiais para que se unam e ofereçam uma resposta urgente e 
coordenada a esta crise global. Vejo três áreas de ação críticas: primeiro, enfrentar a 
emergência de saúde. Muitos países excederam a capacidade de atender casos leves 
até em unidades de saúde especializadas, com muitos incapazes de responder às 
enormes necessidades dos idosos. Mesmo nos países mais ricos, vemos os sistemas de 
saúde se curvando sob pressão. Os gastos com saúde devem ser ampliados 
imediatamente para atender às necessidades urgentes e ao aumento da demanda – 
expandindo testes, reforçando instalações, apoiando os profissionais de saúde e 
garantindo suprimentos adequados com total respeito aos direitos humanos e sem 
estigma.  

Foi provado que o vírus pode ser contido. Deve ser contido. Se deixarmos que o vírus se 
espalhe como um incêndio, especialmente nas regiões mais vulneráveis do mundo, ele 
matará milhões de pessoas. Precisamos nos afastar imediatamente da situação em que 
cada país está adotando suas próprias estratégias de saúde para uma que garanta, com 
total transparência, uma resposta global coordenada, inclusive ajudando os países 
menos preparados para enfrentar a crise.  

Os governos devem dar o maior apoio ao esforço multilateral de combate ao vírus, 
liderado pela OMS, cujos apelos devem ser totalmente atendidos. A catástrofe da saúde 
deixa claro que somos tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco. A solidariedade 
global não é apenas um imperativo moral, é do interesse de todos.  

Segundo, devemos nos concentrar no impacto social e na resposta e recuperação 
econômica. Ao contrário da crise financeira de 2008, injetar capital apenas no setor 
financeiro não é a resposta. Esta não é uma crise bancária -de fato, os bancos devem 
fazer parte da solução. E não é um choque comum na oferta e na demanda; é um choque 
para a sociedade como um todo. A liquidez do sistema financeiro deve ser garantida, e 
os bancos devem usar sua resiliência para apoiar seus clientes. Mas não vamos 
esquecer que esta é, essencialmente, uma crise humana.  

Mais fundamentalmente, precisamos nos concentrar nas pessoas - trabalhadores com 
baixos salários, pequenas e médias empresas, os mais vulneráveis. Isso significa apoio 
salarial, seguro, proteção social, prevenção de falências e perda de emprego. Significa 
também projetar respostas fiscais e monetárias para garantir que o ônus não incida 
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sobre aqueles que menos podem pagar. A recuperação não deve vir nas costas dos mais 
pobres - e não podemos criar uma legião de novos pobres. Precisamos colocar recursos 
diretamente nas mãos das pessoas. Vários países estão adotando iniciativas de proteção 
social, como transferências de renda e renda universal. Precisamos levá-lo ao próximo 
nível para garantir que o apoio chegue àqueles totalmente dependentes da economia 
informal e nos países menos capazes de responder. As remessas são uma tábua de 
salvação no mundo em desenvolvimento, e especialmente agora. Os países já se 
comprometeram a reduzir as taxas de remessa para 3%, muito abaixo dos níveis médios 
atuais. A crise exige que avancemos, chegando o mais próximo possível de zero.  

Além disso, os líderes do G20 tomaram medidas para proteger seus próprios cidadãos 
e economias, dispensando o pagamento de juros. Devemos aplicar essa mesma lógica 
aos países mais vulneráveis da nossa aldeia global e aliviar o peso da dívida. Em todos 
os aspectos, precisamos de um compromisso de garantir facilidades financeiras 
adequadas para apoiar os países em dificuldades. O FMI, o Banco Mundial e outras 
instituições financeiras internacionais desempenham um papel fundamental. O setor 
privado é essencial na busca de oportunidades criativas de investimento e na proteção 
de empregos. Devemos nos abster da tentação de recorrer ao protecionismo. É a hora 
de desmantelar as barreiras comerciais e restabelecer as cadeias de suprimentos.  

Olhando para o quadro mais amplo, as perturbações da sociedade estão tendo um 
impacto profundo. Devemos abordar os efeitos dessa crise nas mulheres. As mulheres 
do mundo estão carregando desproporcionalmente o fardo em casa e na economia em 
geral. As crianças também estão pagando um preço muito alto. Atualmente, mais de 800 
milhões de crianças estão fora da escola - muitas delas dependem da escola para 
fornecer sua única refeição. Precisamos garantir que todas as crianças tenham acesso 
à comida e igual acesso à aprendizagem – preenchendo a lacuna digital e reduzindo o 
custo da conectividade.  

À medida que a vida das pessoas é perturbada, isolada e revirada, devemos impedir que 
essa pandemia se transforme em uma crise de saúde mental, e os jovens estarão em 
maior risco. O mundo precisa continuar com o apoio central a programas para os mais 
vulneráveis, incluindo planos humanitários e de resposta a refugiados coordenados pela 
ONU. Necessidades humanitárias não devem ser sacrificadas.  

Terceiro e, finalmente, temos a responsabilidade de "recuperar melhor". A crise 
financeira de 2008 demonstrou claramente que os países com um sistema robusto de 
proteção social sofreram menos e se recuperaram mais rapidamente de seu impacto. 
Precisamos garantir que as lições sejam aprendidas e que essa crise seja um momento 
decisivo para a preparação para emergências em saúde e para investimentos em 
serviços públicos críticos do século 21 e a entrega efetiva de bens públicos globais.  

Temos uma estrutura de ação - a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Devemos manter nossas promessas 
para as pessoas e o planeta. As Nações Unidas - e nossa rede global de escritórios nos 
países apoiará todos os governos para garantir que a economia global e as pessoas a 
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quem servimos saiam mais fortes dessa crise. Essa é a lógica de ação da década para 
alcançar metas de desenvolvimento sustentável. Mais do que nunca, precisamos de 
solidariedade, esperança e vontade política para superarmos juntos esta crise.  

Obrigado.”  

António Guterres                                                                                                         

Secretário Geral das Nações Unidas  
 
Violência doméstica e a COVID-19 
 
“A pandemia da COVID-19 está causando enorme sofrimento humano e devastação 
econômica em todo o mundo. 

Recentemente, apelei a um cessar-fogo global imediato para que possamos focar na 
nossa luta contra a pandemia. 

Apelei ao fim da violência em todos os lugares, de imediato.  

Mas a violência não se limita ao campo de batalha. Para muitas mulheres e meninas, a 
maior ameaça está precisamente naquele que deveria ser o mais seguro dos lugares: 
suas próprias casas.  

Por isso, hoje faço um novo apelo para que haja paz em casa – e nos lares – em todo o 
mundo. Sabemos que as quarentenas e os confinamentos são essenciais para suprimir 
a COVID-19. Mas podem colocar muitas mulheres à mercê de seus parceiros 
abusadores.  

Nas últimas semanas, à medida que as pressões econômicas e sociais e o medo 
aumentam, assistimos a um crescimento horrível da violência doméstica em nível 
global. Em alguns países, duplicou o número de mulheres que telefonam para serviços 
de apoio.  

Além disso, os profissionais de saúde e a polícia estão sobrecarregados e com falta de 
pessoal. Grupos de apoio locais estão paralisados ou com poucos fundos. Alguns abrigos 
para vítimas de violência doméstica estão fechados, outros estão cheios.  

Apelo a todos os governos para que façam das medidas de prevenção e compensação 
em caso da violência contra as mulheres, uma parte essencial dos seus planos nacionais 
de resposta à COVID-19.  

Isso significa aumentar o investimento em serviços de apoio on-line e nas organizações 
da sociedade civil. Garantir que os sistemas judiciais continuem a levar os agressores 
perante a justiça. Instalar sistemas de alerta de emergência em farmácias, 
supermercados e mercearias. Considerar que os abrigos para vítimas são um serviço 
essencial. E criar formas seguras para que as mulheres consigam procurar apoio, sem 
alertar os agressores.  
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O respeito pelos direitos e liberdades das mulheres são essenciais na construção de 
sociedades fortes e resilientes. 

Juntos, podemos e devemos evitar a violência em todos os lugares, desde as zonas de 
guerra até os lares casas, enquanto trabalhamos para vencer a COVID-19.” 

 

António Guterres                                                                                                        

Secretário Geral das Nações Unidas  
 
Referência: 
https://www.dw.com/pt-br/onu-apela-por-prote%C3%A7%C3%A3o-a-mulheres-durante-
isolamento/a-53040483 
 
Recurso financeiro a países vulneráveis 
 
Considerando a maneira mais eficiente de retomada de atividades no mundo, a ONU e 
seus parceiros mobilizaram mais de 6 bilhões de dólares para a iniciativa de combate à 
COVID-19 em países de baixa e média renda. A medida tem como foco o longo prazo de 
retomada, uma vez que procura impedir um novo processo de difusão do vírus entre 
países, bem como seus efeitos colaterais.  
 
Referência: 
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063442 

Diferentes impactos em diferentes segmentos da sociedade 

As tecnologias digitais tornaram-se um facilitador positivo nesta crise, facilitando a 
continuidade dos negócios, conectando as pessoas mais do que nunca e ajudando-as a 
manter uma boa saúde mental. Entretanto, segundo a União Internacional de 
Telecomunicações, estima-se que 3,6 bilhões de pessoas ainda estão off-line, com a 
maioria dos desconectados vivendo nos países menos desenvolvidos. Mulheres 
constituem 70% da força de trabalho global em saúde, o que as colocam em maior risco 
de infecção. Além disso, exatamente no momento em que os serviços, incluindo o estado 
de direito, a saúde e os abrigos, estão concentrados em lidar com a pandemia, tem 
havido um aumento nos relatórios de violência doméstica. Esses são apenas dois dos 
diversos exemplos de como a pandemia está impactando segmentos da sociedade de 
formas diferentes. Isso faz com que as abordagens e medidas tomadas pelos Estados 
tenham que ser ajustadas de acordo com as necessidades apresentadas por cada um 
desses grupos. 

Referência: 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-
Covid19.pdf 
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ACNUDH - Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos 
 
O ACNUDH chamou a atenção para cuidados com as pessoas mais desprotegidas na 
crise da COVID-19, em especial com as pessoas com deficiência.  

Muitos deles necessitam de acompanhamento pessoal para atividades do cotidiano 
(como para se alimentar, se banhar), o que exige contato físico, em oposição às 
recomendações de isolamento.  

O ACNUDH então enfatiza que muitas dessas pessoas se sentem deixadas para trás 
pelos seus próprios governos, ainda que grande parte delas também faça parte do grupo 
de risco para a COVID-19. A organização reafirma, portanto, direitos e cuidados 
especiais dirigidos a esse grupo, tais como:  

• medidas adicionais de proteção devem ser adotadas para garantir que o 
acompanhamento não imponha riscos adicionais à saúde dos deficientes durante 
a crise;   

• pessoas com deficiência física têm o direito a acomodações razoáveis que os 
permitam reduzir a necessidade de acompanhamento; 

• Aos acompanhantes e/ou familiares também devem ser fornecidas 
acomodações para que os permitam prestar apoio às pessoas com deficiência 
durante o período.  

• Pessoas com deficiência devem ter permissão para trabalhar em casa.  
• Apoio financeiro tanto à pessoa com deficiência quanto ao seu acompanhante 

deve ser garantido quando em uma situação de maior vulnerabilidade e 
dificuldade econômica.  

Com relação às pessoas com deficiência que vivem em instituições, prisões e 
instalações psiquiátricas, o procedimento deve ser o de adaptação das restrições e dos 
meios de proteção à saúde, que devem ser menos invasivos. Isso porque a restrição ao 
contato com os parentes e amigos os deixam mais desprotegidos diante de 
possibilidades de abuso e negligência por parte dessas instituições. 

As campanhas de prevenção contra o vírus devem ser acessíveis a todos. Nesse sentido, 
governos devem garantir que essa informação seja também disponível em linguagem 
de sinais, linguagem de fácil entendimento e em vias de acesso populares (mensagens 
de texto, serviço de retransmissão e tecnologias digitais acessíveis). 

As organizações de pessoas com deficiência devem ser consultadas e envolvidas no 
processo de elaboração de medidas de prevenção a COVID-19. 
  
Referência:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E 
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COVID-19 e a Dimensão dos Direitos Humanos 
 
O escritório sul-americano do ACNUDH lançou um site especial sobre o surto de COVID-
19 e seus impactos nos direitos fundamentais de todas as pessoas. Segundo o ACNUDH, 
a COVID-19 é um teste para indivíduos, sociedades, governos e comunidades. É o 
momento da solidariedade e da cooperação para combater o vírus e mitigar os efeitos 
das medidas adotadas para deter sua propagação. O respeito pelos direitos humanos 
em todos os âmbitos, incluindo os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como 
os direitos civis e políticos, será fundamental para o sucesso das respostas de saúde 
pública diante da pandemia. 
 
Referência: 
https://acnudh.org/pt-br/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/ 
 
Indígenas Amazônicos e a pandemia da COVID-19 

O Escritório de Direitos Humanos da ONU e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos expressam alarme pelas infecções e mortes pela COVID-19,  que afetam os 
povos indígenas da Amazônia. Além disso, a falta de acesso à informações confiáveis 
sobre a saúde, de infraestrutura hospitalar e de acesso a serviços de saúde adaptados 
às necessidades dos indígenas tornam ainda mais difícil e preocupante a situação dos 
povos da Amazônia durante a pandemia. 

Referência: 
https://acnudh.org/pt-br/indigenas-amazonicos-estan-en-grave-riesgo-frente-a-covid-19-
alertan-onu-derechos-humanos-y-cidh/ 

 
ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados 

Plano de Resposta  
 
O ACNUR busca um fundo de USD 225 milhões para responder a eclosão do coronavírus. 
Tal orçamento cobrirá as necessidades adicionais da Organização para os próximos 
nove meses. O Plano de Resposta conta com o fornecimento de equipamentos 
laboratoriais essenciais ao teste do vírus e suprimentos médicos para tratamento das 
pessoas, além da instalação de estações de lavagem de mãos e higienização em 
acampamentos e assentamentos.  

A organização apontou a  necessidade do estabelecimento de pontes aéreas e centros 
de transporte na África, Ásia e América Latina para deslocamento de trabalhadores 
humanitários e suprimento para onde serão mais necessários. 
 
Referências:  
https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e7b57e90/unhcr-seeks-us255-million-
respondcovid-19-outbreak.html 
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https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e7395f84/statement-filippo-grandi-un-
highcommissioner-refugees-covid-19-crisis.html 
 
Distribuição de kits de higiene  
 
No Brasil, a ACNUR está distribuindo kits de higiene às populações mais vulneráveis em 
Boa Vista e Manaus. Os kits são compostos por água sanitária, sabão em pó, papel 
higiênico e outros itens de higiene pessoal e coletiva.  
 
Referência: 
https://www.acnur.org/portugues/2020/03/20/coronavirus-no-brasil-o-que-estamos 
fazendopara-proteger-refugiados/ 
  
Plataforma para compartilhamento de informações  
 
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados criou a 
plataforma Help com o intuito de fornecer informações confiáveis e úteis sobre proteção 
e integração local no Brasil. As informações são compartilhadas em cinco línguas, 
português, inglês, francês, espanhol e árabe.  
 
Referência:  
https://help.unhcr.org/brazil/#_ga=2.263320523.675561252.15849667731193555750.1584966773 
 
Envio de suprimentos  
 
O ACNUR enviou ao Irã cerca de 4,4 toneladas de suprimentos essenciais, como 
máscaras, luvas e medicamentos. Essa ação tem a finalidade de auxiliar o sistema de 
saúde do país, que está fragilizado pela grande quantidade de refugiados que são 
atendidos pelo mesmo serviço, o que se agravou ainda mais com o aumento de casos de 
COVID-19 e pacientes que precisam ser atendidos com urgência. O envio de mais 
equipamento está programado.  
 
Referência:  
https://nacoesunidas.org/covid-19-agencia-da-onu-para-refugiados-envia-4-toneladas-
deajuda-humanitaria-ao-ira/ 
 

CEPAL - Comissão Econômica para América Latina e Caribe 
 
Segundo a Secretária Executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, a pandemia de coronavírus (COVID-19) terá efeitos 
devastadores na economia mundial, certamente mais intensos e diferentes dos sofridos 
durante o período da crise financeira global de 2008-2009. Os países da América Latina 
e do Caribe não passarão incólumes, pois serão impactados de várias formas, tanto no 
lado da oferta quanto na demanda, seja pela interrupção das cadeias da produção - 
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que  afetará gravemente o comércio mundial - como na perda de renda e lucros devido 
ao aumento do desemprego e a maiores dificuldades no cumprimento das obrigações 
da dívida.   

Ela lembrou que a região cresceu a uma taxa estimada de apenas 0,1% em 2019 e que 
as últimas previsões da Comissão, feitas em dezembro, previam um crescimento de 
1,3% para 2020. No entanto, “as projeções foram revisadas e caíram significativamente 
no cenário atual", afirmou. Ela explicou que, atualmente, a CEPAL está estimando uma 
contração de -1,8% do produto interno bruto regional, o que poderia levar ao aumento 
do desemprego na região em dez pontos percentuais. Isso levaria o número de pessoas 
em situação de pobreza da região a subir de 185 para 220 milhões, de um total de 620 
milhões de habitantes; enquanto as pessoas em extrema pobreza podem aumentar de 
67,4 para 90 milhões. 
 
Referência:  
https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-
impactara-paises-america-latina 
 
Impactos econômicos decorrentes do novo coronavírus 
 
De acordo com a CEPAL, os principais impactos econômicos da crise sanitária serão: 
queda das exportações, dos serviços turísticos e a interrupção das cadeias globais de 
valor; importações de peças e bens intermediários, especialmente no caso de 
autopeças, eletrodomésticos, produtos eletrônicos e farmacêuticos; queda nos preços 
das commodities; e aversão ao risco dos investidores. 
 
Referência: 
https://www.cepal.org/pt-br/articulos/2020-hora-zero-nossa-regiao-diante-pandemia 
 
Como evitar que a crise sanitária vire uma crise alimentar 
 
Os efeitos da crise sanitária global já podem ser sentidos nos sistemas alimentares. O 
aumento da vulnerabilidade dos trabalhadores aumentou e os preços locais dos 
alimentos estão subindo mais do que os preços de outros produtos da cesta básica, de 
acordo com os índices de preços ao consumidor. Assim, nas palavras da Secretária-
Executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, “a grande tarefa que temos pela frente é impedir 
que a crise sanitária se transforme em uma crise alimentar. Para isso, propomos 
complementar a Renda Básica de Emergência (IBE) com a entrega de um Bônus Contra 
a Fome (BCH)”. Dessa forma, a CEPAL juntamente com a FAO, apresentaram um 
relatório conjunto intitulado: Como evitar que a crise da COVID-19 se transforme em 
uma crise alimentar Ações urgentes contra a fome na América Latina e no Caribe, em 
que propõem ações urgentes para enfrentar o aumento da fome causado pela pandemia 
nos países da região. 

 Algumas das medidas propostas são:  
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• Reforçar os programas de alimentação escolar para garantir a alimentação das 
crianças e adolescentes. 

• Apoiar as iniciativas de assistência alimentar das organizações da sociedade 
civil. 

• Apoio financeiro (crédito e subsídios produtivos) para as empresas 
agropecuárias, orientado principalmente para a agricultura familiar. 

• Ajustar os protocolos de cuidado e saúde na produção e transporte de 
alimentos e nos mercados atacadistas e varejistas. 

• Expandir e garantir o funcionamento dos programas de apoio à produção de 
autoconsumo. 

• Garantir o financiamento, a assistência técnica e o acesso a insumos e mão-de-
obra para os agricultores e pescadores artesanais. 

• Estabelecer mecanismos ágeis de consulta e coordenação público-privada 
entre todos os atores do sistema alimentar. 

• Impedir que os mercados atacadistas e varejistas e as agroindústrias fechem 
ou diminuam as suas operações. 

• Continuar com as políticas que mantiveram aberto o comércio mundial de 
alimentos, particularmente evitando medidas protecionistas que aumentam o 
preço dos alimentos. 

Referências: 
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-
pobreza-podem-passar-fome-2020-america 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf 

 
Conjuntura do trabalho na América Latina e Caribe frente a COVID-19 
 

A CEPAL e a OIT apresentaram uma publicação conjunta intitulada Coyuntura laboral en 
América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a a 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). na qual analisam os desafios do trabalho após 
a pandemia. As organizações destacam que a crise provocaria 11,5 milhões de novos 
desempregados na América Latina e no Caribe, comprometendo o crescimento e o 
desenvolvimento alcançado nas últimas décadas na região. Além de fornecer 
estimativas sobre a dinâmica do mercado de trabalho nos últimos meses, o relatório 
explora algumas das políticas implementadas pelos países para proteger o emprego 
formal, preservar a renda dos trabalhadores na economia formal e informal, e proteger 
o setor produtivo, assim como possíveis caminhos e ações a serem adotadas para 
garantir um ‘novo normal’ que também seja um ‘melhor normal’ do que o anterior à 
pandemia. 

Referências:  
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-produtiva-emprego-pos-covid-19-
seja-segura-saudavel-necessario-priorizar 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdfhttps://reposito
rio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf 

 
 
 

https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-pobreza-podem-passar-fome-2020-america
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-pobreza-podem-passar-fome-2020-america
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/fao-cepal-milhoes-pessoas-podem-cair-extrema-pobreza-podem-passar-fome-2020-america
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-produtiva-emprego-pos-covid-19-seja-segura-saudavel-necessario-priorizar
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-produtiva-emprego-pos-covid-19-seja-segura-saudavel-necessario-priorizar
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/que-reativacao-produtiva-emprego-pos-covid-19-seja-segura-saudavel-necessario-priorizar
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf


ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

162 

CIDH - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

A CIDH instaurou uma Sala de Coordenação e Respostas (SACRO COVID-19) que opera 
uma estratégia já iniciada pela comissão para monitorar os impactos nos direitos 
humanos de populações e grupos em situação de vulnerabilidade no contexto da 
pandemia do novo coronavírus. A Comissão urge os estados a enfrentarem a grave 
situação das pessoas privadas de liberdade na região e a adotarem medidas urgentes 
para garantir a saúde e a integridade dessa população, de seus cidadãos e suas famílias, 
assim como garantir condições dignas e adequadas de detenção em centros de privação 
de liberdade, de acordo com as normas interamericanas de direitos humanos. A 
comissão urge os Estados a diminuírem a superlotação dos centros de detenção como 
uma medida para conter a pandemia.  
 
Referências: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/063.asp 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp 

 
Sistema Interamericano de Monitoramento de Recomendações (SIMORE) 

Ferramenta online que sistematiza as recomendações formuladas pela CIDH. Sua 
operação coloca em ação um importante mecanismo de prestação de contas, 
transparência e participação. Sua operação torna mais democráticos os processos de 
acompanhamento de recomendações na região, já que promove maior participação dos 
atores que integram o sistema. O SIMORE Interamericano possibilita o acesso a 
recomendações emitidas pela Comissão, sobretudo relacionadas à temática da proteção 
dos direitos humanos nas Américas durante a pandemia. 

Referência:  
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/132.asp 

 
CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
Centro de Informação COVID 360 
 
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT-NOVA) 
criou o Centro de Informação COVID 360/lHMT/NOVA/CPLP com o objetivo de reunir 
conteúdos científicos em Língua Portuguesa sobre esta pandemia. Estes conteúdos são 
publicados no site do IHMT/NOVA, visando também fomentar a interação com técnicos 
e especialistas do espaço lusófono, em especial dos PALOP (Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa), prover ferramentas de apoio aos planos de contingência e 
disponibilizar informação científica atualizada. O IHMT/NOVA já criou uma plataforma 
de informação suportada por quatro grupos temáticos nas áreas clínica, epidemiologia, 
virologia e biossegurança para recolher material científico relacionado com a pandemia 
provocada pelo vírus SARS-COV-2. 
 
Referência: 
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https://www.ihmt.unl.pt/centro-de-informacao-covid-360/ 

 
FAO - Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura  
 
Tendo em vista as medidas de distanciamento social implementadas ao redor do mundo, 
as cadeias de produção e distribuição de produtos estão sendo paralisadas ou, ao 
menos, reduzindo a velocidade, o que irá impactar na distribuição de alimentos ao redor 
do mundo e poderá levar a uma diminuição da oferta e consequentemente ao aumento 
dos preços. A FAO enfatiza que as recomendações da OMS, em especial o isolamento 
social, são cruciais para o combate à Covid-19, garantindo a segurança e saúde dos 
cidadãos. Entretanto, a fim de diminuir os impactos dessas medidas nas cadeias de 
produção, distribuição e abastecimento de alimentos, recomenda as seguintes medidas 
aos Estados: 

• Expansão e aprimoramento da assistência de alimento emergencial e 
programas de proteção social, de maneira a diminuir os impactos na sociedade, 
sobretudo nos mais vulneráveis, enquanto estes ficam em suas casas a fim de 
seguir a determinação de distanciamento social; 

• Apoio a pequenos fazendeiros para que possam aumentar a sua produtividade e 
a comercialização dos insumos também por meio de plataformas digitais de 
comercialização; 

• Manutenção das cadeias de valor de alimentos vivas por meio do foco nos 
principais gargalos logísticos; 

• Abordar políticas comerciais e tributárias para manter o comércio global 
funcionando; 

• Gerir as ramificações macroeconômicas. 

Seguindo essas recomendações acredita-se que a cooperação internacional entre os 
Estados será um dos principais fatores responsáveis pela mitigação dos impactos da 
crise de saúde do coronavírus, COVID-19, na distribuição de alimentos pelo mundo 

A FAO enfatiza que as recomendações da OMS, em especial o isolamento social, são 
cruciais para o combate à Covid-19, garantindo a segurança e saúde dos cidadãos. 
Entretanto, a fim de diminuir os impactos dessas medidas nas cadeias de produção, 
distribuição e abastecimento de alimentos, recomenda as seguintes medidas aos 
Estados: 

• Expansão e aprimoramento da assistência de alimento emergencial e 
programas de proteção social, de maneira a diminuir os impactos na sociedade, 
sobretudo nos mais vulneráveis, enquanto estes ficam em suas casas a fim de 
seguir a determinação de distanciamento social; 

• Apoio a pequenos fazendeiros para que possam aumentar a sua produtividade e 
a comercialização dos insumos também por meio de plataformas digitais de 
comercialização; 
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• Manutenção das cadeias de valor de alimentos vivas por meio do foco nos 
principais gargalos logísticos; 

• Abordar políticas comerciais e tributárias para manter o comércio global 
funcionando; 

• Gerir as ramificações macroeconômicas. 

Seguindo essas recomendações acredita-se que a cooperação internacional entre os 
Estados será um dos principais fatores responsáveis pela mitigação dos impactos da 
crise de saúde do coronavírus, COVID-19, na distribuição de alimentos pelo mundo. 
 
Referência: 
MAXIMO TORERO CULLEN. Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO). 
COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond? Disponível em: 
http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ Acesso em: 02 abr. 2020. 
 
Além disso, A FAO está trabalhando em colaboração com a OMS e a Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) para identificar potenciais hospedeiros animais desse vírus e 
reduzir eventos de transbordamento (spillover) para humanos. Neste momento, no 
entanto, o maior risco de propagação da COVID-19 é através da transmissão de humano 
para humano. 
 
Monitorando e compartilhando informações  
 
A FAO está monitorando e compartilhando informações sobre a situação da doença por 
meio de seus sistemas de prevenção de emergência e seus especialistas orientam sobre 
medidas de prevenção e controle para apoiar os serviços veterinários.  
 
Coordenando ações com parceiros  
 
A FAO está coordenando atividades de prevenção, preparação e detecção do novo 
coronavírus em animais, em contato com a OMS e a OIE, usando a abordagem One 
Health. A visão da One Health é uma força unificadora para proteger a saúde humana e 
animal, reduzir as ameaças de doenças e garantir um suprimento seguro de alimentos 
por meio do gerenciamento eficaz e responsável dos recursos naturais. A FAO ativou um 
grupo que reúne especialistas globais, regionais e nacionais para discutir a situação e 
garantir atividades e conscientização coordenadas.  
 
Intensificação da preparação  
 
A FAO Conjunta e a Divisão de Técnicas Nucleares em Alimentos e Agricultura estão 
trabalhando, por meio de sua rede de laboratórios de diagnóstico veterinário, em 64 
países, para garantir a prontidão para detectar rapidamente o SARS-CoV-2 em animais, 
bem como realizar uma vigilância completa da circulação do vírus no meio ambiente. 
Isso inclui o fornecimento de kits de diagnóstico de emergência e cursos de treinamento 
para especialistas veterinários e médicos da África e da Ásia. O treinamento cobrirá o 
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conhecimento científico e a experiência prática usando tecnologias nucleares como 
parte da resposta a surtos.  

A FAO está fornecendo equipamentos e destacando especialistas para apoiar as 
investigações em andamento e as avaliações de meios de subsistência agrícolas em 
seus esforços para informar uma resposta para aliviar os efeitos da epidemia.  

Embora a COVID-19 não seja conhecida como uma doença transmitida por alimentos, as 
boas práticas usuais em relação ao manejo de animais e boa higiene alimentar em toda 
a cadeia alimentar são essenciais para a saúde pública e ajudarão na prevenção e 
controle de doenças infecciosas.  
 
Referência: 
http://www.fao.org/2019-ncov/en/ 

G20 
Cúpula extraordinária - Declaração sobre a COVID-19 
 
“A pandemia sem precedentes da COVID-19 é um lembrete poderoso de nossa 
interconectividade e vulnerabilidade. O vírus não respeita fronteiras. O combate a esta 
pandemia exige uma resposta global com espírito de solidariedade, que seja 
transparente, robusta, coordenada, de larga escala e baseada na ciência. Estamos 
fortemente comprometidos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum. 

Estamos profundamente tristes com a trágica perda de vidas e o sofrimento enfrentado 
pelas pessoas em todo o mundo. Enfrentar a pandemia e seus impactos interligados nas 
áreas de saúde, social e econômica é nossa prioridade absoluta. Expressamos nossa 
gratidão e apoio a todos os profissionais de saúde na linha de frente, enquanto 
continuamos a combater a pandemia. 

O G20 está comprometido a fazer o que for necessário para superar a pandemia, 
juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), o Grupo Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) e 
outras organizações internacionais, trabalhando dentro de seus mandatos existentes. 
Estamos determinados a não poupar esforços, individuais ou coletivos, para: 

● Proteger vidas; 
● Salvaguardar os empregos e a renda das pessoas; 
● Restaurar a confiança, preservar a estabilidade financeira, reativar o 

crescimento e recuperar-se mais forte; 
● Minimizar interrupções no comércio e nas cadeias de suprimentos globais; 
● Prestar ajuda a todos os países que precisem de assistência; 
● Coordenar medidas de saúde pública e financeiras. 

Luta contra a pandemia 
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Comprometemo-nos a tomar todas as medidas de saúde necessárias e buscar garantir 
financiamento adequado para conter a pandemia e proteger as pessoas, especialmente 
as mais vulneráveis. Compartilharemos informações oportunas e transparentes; 
trocaremos dados epidemiológicos e clínicos; compartilharemos materiais necessários 
para pesquisa e desenvolvimento; e fortaleceremos os sistemas de saúde em todo o 
mundo, inclusive por meio do apoio à plena implementação do Regulamento Sanitário 
Internacional da OMS (RSI 2005). Expandiremos a capacidade manufatureira para 
atender às crescentes necessidades de suprimentos médicos e garantiremos que tais 
insumos sejam disponibilizados a preço acessível de forma ampla e equitativa, onde 
forem mais necessários e o mais rapidamente possível. Ressaltamos a importância da 
comunicação responsável com o público durante esta crise global de saúde. 
Encarregamos nossos Ministros da Saúde de se reunirem, conforme necessário, para 
compartilhar as melhores práticas nacionais e desenvolver um conjunto de ações 
urgentes do G20 para combater conjuntamente a pandemia até a sua reunião ministerial 
em abril. 

Apoiamos totalmente e nos comprometemos a fortalecer ainda mais o mandato da OMS 
na coordenação da luta internacional contra a pandemia, incluindo a proteção dos 
profissionais de saúde da linha de frente e a entrega de suprimentos médicos, em 
especial kits de diagnóstico, tratamentos, medicamentos e vacinas. Reconhecemos a 
necessidade de ações urgentes de curto prazo para intensificar os esforços globais para 
combater a crise do COVID-19. Trabalharemos rapidamente juntos e com as partes 
interessadas para reduzir a lacuna de financiamento no Plano Estratégico de Preparo e 
Resposta da OMS. Comprometemo-nos ainda a fornecer, voluntariamente, recursos 
imediatos ao Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 da OMS, à Coalizão de 
Preparo e Inovação para Epidemias (CEPI) e à GAVI, a Aliança Global pra as Vacinas. 
Apelamos a todos os países, organizações internacionais, setor privado, filantropia e 
indivíduos a contribuírem para esses esforços. 

Para salvaguardar o futuro, comprometemo-nos a fortalecer as capacidades nacionais, 
regionais e globais para responder a possíveis surtos de doenças infecciosas, 
aumentando substancialmente nossos gastos com preparação para epidemias. Isso 
aumentará a proteção de todos, especialmente grupos vulneráveis que são 
desproporcionalmente afetados por doenças infecciosas. Comprometemo-nos ainda a 
trabalharmos juntos para aumentar o financiamento de pesquisa e desenvolvimento 
para vacinas e medicamentos, alavancar tecnologias digitais e fortalecer a cooperação 
científica internacional. Reforçaremos nossa coordenação, inclusive com o setor 
privado, em direção ao rápido desenvolvimento, fabricação e distribuição de 
diagnósticos, medicamentos antivirais e vacinas, aderindo aos objetivos de eficácia, 
segurança, equidade, acessibilidade e acessibilidade. 

Rogamos à OMS, em cooperação com organizações relevantes, que avalie lacunas na 
preparação para pandemia e relate os resultados em uma reunião conjunta de Ministros 
de Finanças e Saúde nos próximos meses, com o objetivo de estabelecer uma iniciativa 
global sobre preparação e resposta a pandemia. Essa iniciativa se beneficiará de 
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programas preexistentes para alinhar prioridades na preparação global e funcionará 
como uma plataforma universal, eficiente e sustentável de financiamento e coordenação 
para acelerar o desenvolvimento e a entrega de vacinas, diagnósticos e tratamentos. 

Salvaguardando a economia global 

Comprometemo-nos a fazer o que for preciso e a usar todas as ferramentas políticas 
disponíveis para minimizar os danos econômicos e sociais decorrentes da pandemia, 
restaurar o crescimento global, manter a estabilidade do mercado e fortalecer a 
resiliência. 

Atualmente, estamos adotando medidas imediatas e vigorosas para apoiar nossas 
economias; proteger trabalhadores, empresas - especialmente micro, pequenas e 
médias empresas - e os setores mais afetados; e amparar os vulneráveis com proteção 
social adequada. Estamos injetando mais de 4.8 trilhões de dólares na economia global, 
como parte de medidas econômicas e fiscais específicas e de esquemas de garantia para 
combater os impactos sociais, econômicos e financeiros da pandemia. 

Continuaremos a administrar apoio fiscal ousado e em larga escala. A ação coletiva do 
G20 ampliará seu impacto, garantirá coerência e aproveitará sinergias. A magnitude e o 
alcance dessa resposta recuperarão a economia global e estabelecerão uma base sólida 
para a proteção dos empregos e a recuperação do crescimento. Solicitamos que nossos 
Ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais se ordenem regularmente 
para desenvolver um plano de ação coordenado pelo G20 em resposta ao COVID-19 e 
trabalhem em estreita colaboração com organizações internacionais para fornecer 
rapidamente a assistência financeira internacional apropriada. 

Apoiamos as medidas extraordinárias adotadas pelos Bancos Centrais, consistentes 
com seus mandatos. Banco Centrais atuaram para apoiar o fluxo de crédito para famílias 
e empresas; promover a estabilidade financeira; e aumentar a liquidez nos mercados 
globais. Congratulamo-nos com a extensão das linhas de swap que nossos bancos 
centrais estabeleceram. Também apoiamos medidas regulatórias e de supervisão 
adotadas para garantir que o sistema financeiro continue apoiando a economia e 
saudamos a coordenação de tais medidas anunciada pelo Conselho de Estabilidade 
Financeira (FSB). 

Saudamos também as medidas adotadas pelo FMI e pelo Banco Mundial para apoiar 
países necessitados, fazendo máximo uso de todos os instrumentos disponíveis como 
parte de uma resposta global coordenada, e solicitamos que atualizem regularmente o 
G20 sobre os impactos da pandemia, sua resposta e recomendações de políticas. 
Continuaremos a responder aos riscos de vulnerabilidade por dívida decorrentes da 
pandemia em países de baixa renda. Também pedimos à Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
que monitorem o impacto da pandemia no emprego. 

Respondendo às interrupções do comércio internacional 
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Tendo em conta as necessidades de nossos cidadãos, trabalharemos para garantir o 
fluxo transfronteiriço de suprimentos médicos vitais, produtos agrícolas essenciais e 
outros bens e serviços e trabalharemos para solucionar as interrupções nas cadeias 
globais de suprimentos, para apoiar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas. 

Comprometemo-nos a continuar trabalhando juntos para facilitar o comércio 
internacional e coordenar as respostas de maneira a evitar interferências 
desnecessárias no tráfego e no comércio internacional. As medidas de emergência 
destinadas a proteger a saúde serão específicas, proporcionais, transparentes e 
temporárias. Encarregamos nossos Ministros do Comércio de avaliar o impacto da 
pandemia no comércio. 

Reiteramos nosso objetivo de criar um ambiente de comércio e investimento que seja 
livre, justo, não discriminatório, transparente, previsível e estável, e de manter nossos 
mercados abertos. 

Aprimorando a cooperação global 

Trabalharemos rápida e decisivamente com organizações internacionais na linha de 
frente, especialmente a OMS, o FMI, o Banco Mundial e os bancos multilaterais e 
regionais de desenvolvimento, a fim de adotar um pacote financeiro robusto, coerente, 
coordenado e rápido e de solucionar quaisquer lacunas em seus instrumentos de 
políticas. Estamos prontos para fortalecer as redes de segurança financeira global. 
Conclamamos todas essas organizações a intensificar ainda mais a coordenação de 
suas ações, inclusive com o setor privado, para apoiar os países emergentes e em 
desenvolvimento que enfrentem choques decorrentes da COVID-19 nas áreas de saúde, 
econômica e social. 

Estamos profundamente preocupados com os sérios riscos enfrentados por todos os 
países, particularmente países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento 
relativo, notadamente na África e pequenos Estados insulares, onde os sistemas de 
saúde e as economias podem ser menos capazes de lidar com o desafio, bem como com 
o especial risco que correm os refugiados e os deslocados. Fortaleceremos a 
capacitação e a assistência técnica, especialmente às comunidades em risco. Estamos 
prontos para mobilizar o financiamento ao desenvolvimento e à assistência humanitária. 

Encarregamos nossos funcionários de alto nível pertinentes de coordenar estreitamente 
o apoio aos esforços globais para combater os impactos da pandemia, inclusive por meio 
de medidas proporcionais de gerenciamento de fronteiras que estejam de acordo com 
regulamentos nacionais, e de fornecer assistência sempre que necessário para 
repatriar cidadãos. 

Valorizamos os esforços para salvaguardar a saúde de nosso povo por meio do 
adiamento de grandes eventos públicos, em particular a decisão do Comitê Olímpico 
Internacional de reagendar os Jogos Olímpicos para data não posterior ao verão de 2021. 
Felicitamos a determinação do Japão de sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Tóquio 2020 em sua totalidade como um símbolo da resiliência humana. 
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Estamos prontos para reagir prontamente e tomar qualquer outra ação que possa ser 
necessária. Expressamos nossa disposição de nos reunirmos novamente, conforme a 
situação exigir. Ação internacional, solidariedade e cooperação internacional são mais 
do que nunca necessárias para lidar com essa pandemia. Estamos confiantes de que, 
trabalhando em conjunto, vamos superar isso. Protegeremos a vida humana, 
restabeleceremos a estabilidade econômica mundial e estabeleceremos bases sólidas 
para um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo.” 
 
Referência: 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21469-cupula-extraordinaria-dos-
lideres-do-g20-declaracao-sobre-covid-19 

OCDE - Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico 

Recomendações sobre cooperação em meio à pandemia 
 
A OCDE tem elaborado um extenso material sobre respostas urgentes que devem ser 
tomadas nos níveis internacional, nacional e subnacional, perante a crise de saúde 
pública e seu subsequente choque econômico. A Organização recomenda que governos 
assegurem maior cooperação internacional em suas respostas aos desafios sanitários, 
que avancem em políticas conjuntas e os Bancos Centrais lancem ações arrojadas na 
regulação e supervisão financeira, buscando uma restauração da confiança em seus 
países.  

A plataforma lançada pela OCDE fornece diversas boas práticas políticas nos países ao 
redor do mundo, bem como documentos analíticos formulados pela Organização acerca 
dos impactos do coronavírus em âmbitos transversais. Além disso, a plataforma conta 
com dados sobre o coronavírus em tempo real. 
 
Referência: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
 
Perspectivas da OCDE sobre a economia global 
 
O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, divulgou as últimas estimativas da OCDE, 
mostrando que o bloqueio afetará diretamente setores que representam até um terço 
do PIB nas principais economias. Para cada mês de contenção, haverá uma perda de 2 
pontos percentuais no crescimento anual do PIB. Somente o setor de turismo enfrenta 
uma queda de produção de até 70%. Muitas economias cairão em recessão. Isso é 
inevitável, pois precisamos continuar combatendo a pandemia e, ao mesmo tempo, 
aumentar os esforços para restaurar a normalidade econômica o mais rápido possível. 

"Os altos custos que as medidas de saúde pública estão impondo hoje são necessários 
para evitar consequências muito mais trágicas e impactos ainda piores em nossas 
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economias amanhã", disse Gurría, em sua declaração de cúpula do G20 . “Milhões de 
mortes e sistemas de saúde em colapso nos dizimarão financeiramente e como 
sociedade, portanto, retardar essa epidemia e salvar vidas humanas deve ser a primeira 
prioridade dos governos.” 

“Nossa análise reforça ainda mais a necessidade de ações mais nítidas para absorver o 
choque, e uma resposta mais coordenada dos governos para manter uma linha de vida 
para as pessoas e um setor privado que emergirá em um estado muito frágil quando a 
crise da saúde passar.” 

O Sr. Gurría congratulou-se com o resultado da Cúpula Virtual do G20, organizada pela 
Presidência Saudita, e com a determinação demonstrada pelos membros do grupo de 
usar todas os recursos para apoiar pessoas e pequenas e médias empresas. Em sua 
declaração, Gurría se baseou em seu recente apelo a um "Plano Marshall global" para 
combater os efeitos da pandemia. Para "inocular" as economias de choques atuais e 
futuros, ele instou os líderes do G20 a agir imediatamente, para: 

• Recapitalizar a saúde e os sistemas epidemiológicos; 
• Mobilizar todas as alavancas macroeconômicas: políticas monetárias, fiscais e 

estruturais; 
• Levantar as restrições comerciais existentes, especialmente em suprimentos 

médicos muito necessários; 
• Prestar apoio a países vulneráveis em desenvolvimento e de baixa renda; 
• Compartilhar e implementar as melhores práticas para apoiar trabalhadores e 

todos os indivíduos, empregados e desempregados - principalmente os mais 
vulneráveis; 

• Manter as empresas em movimento, principalmente as pequenas e médias 
empresas, com pacotes de apoio especiais nos setores mais atingidos, como o 
turismo. 

O Sr. Gurría enfatizou que as implicações para o crescimento anual do PIB dependerão, 
em última análise, de muitos fatores, incluindo a magnitude e a duração das paradas 
nacionais, a extensão da demanda reduzida por bens e serviços em outras partes da 
economia e a velocidade com a qual significativos aspectos fiscais e o apoio monetário 
entrarem em vigor. 
 
Referência:  
http://www.oecd.org/coronavirus/en/#policy-responses 
 
Relatório sobre a saúde na América Latina e Caribe 

De acordo com um relatório da OECD e do Banco Mundial, América Latina e no Caribe 
2020, os gastos com saúde na América Latina e no Caribe foram de cerca de 1.000 
dólares por pessoa em 2017, apenas ¼ do gasto em países da OCDE (ajustado pelo poder 
de compra). Ao mesmo tempo, a capacidade dos sistemas de saúde também é 
consideravelmente menor, incluindo a capacidade de fornecer acesso a serviços de boa 
qualidade aos grupos mais vulneráveis.  
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A região da América Latina e no Caribe possui uma média de 2 médicos por 1.000 
habitantes e a maioria dos países fica bem abaixo da média da OCDE de 3,5. O número 
médio de leitos hospitalares na América Latina e no Caribe é de 2,1 por 1.000 habitantes, 
ou seja, menos da metade da média da OCDE de 4,7. Além disso, de acordo com os dados 
coletados pouco antes do início da pandemia da COVID-19, havia apenas uma média de 
9,1 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 100.000 habitantes em 13 países da 
América Latina e no Caribe, muito abaixo da média de 12 leitos de UTI por 100.000 
habitantes encontrados em países da OCDE.  
O relatório destaca que a má alocação dos gastos com saúde está diminuindo, se não 
parando, o progresso em direção universal de saúde na América Latina e no Caribe. Por 
exemplo, sistemas de informações fracos são um grande impedimento. Em 22 países da 
América Latina e no Caribe, uma média de 10% de todas as mortes nunca são relatadas 
em bancos de dados públicos sobre mortalidade. Isso significa que muitas vezes falta 
uma imagem confiável da saúde da população. Segundo o Barômetro da Corrupção 
Global, 42% dos entrevistados em 12 países da América Latina e no Caribe consideraram 
que havia problemas de corrupção no setor da governança, financiamento e provisão de 
serviços, dificultando direcionar os recursos para onde eles são mais necessários de 
maneira eficiente.  

O relatório também destaca que a qualidade dos serviços de prevenção e imunização é 
baixa. 12 dos 33 países da América Latina e no Caribe não atingem os níveis de 
imunização recomendados pela OMS para impedir a disseminação de difteria, tétano e 
coqueluche (90% da população-alvo) e 21 dos 33 países não cumprem essa meta para o 
sarampo (95% da população-alvo). Isso indica as dificuldades que os países 
provavelmente terão em disponibilizar uma futura vacina da COVID-19 para toda a 
população. 

A publicação identifica os principais fatores de risco críticos para problemas de saúde 
da América Latina e no Caribe. 8% das crianças com menos de 5 anos e 28% dos 
adolescentes estão acima do peso. Esse número aumenta para mais de 53% entre 
homens adultos e para mais de 61% entre mulheres adultas. A obesidade aumenta o 
risco de doença crônica e também pode levar a complicações e morte em pacientes 
infectados pela COVID-19. Além disso, quase um em cada quatro homens e quase uma 
em cada dez mulheres com 15 anos ou mais fumam diariamente. As taxas de tabagismo 
entre crianças de 13 a 15 anos são de 15% para meninos e de 12% para meninas. Embora 
o consumo médio de álcool na América Latina e no Caribe seja menor do que na OCDE, 
aumentou 3% entre 2010 e 2016. Quase 35% e 22% dos acidentes de trânsito entre 
homens e mulheres, respectivamente, podem ser atribuídos ao consumo de álcool. 
Frente ao apresentado, a América Latina e o Caribe possuem sistemas de saúde frágeis 
e que precisam gastar mais e melhor em saúde para que possa enfrentar emergências 
de saúde de forma eficiente, como a  COVID-19. 

Referências:  
https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-
more-and-better-on-health-to-be-better-able-to-face-a-major-health-emergency-like-covid-
19-effectively.htm 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-
en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726
FA87E21F 
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https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-more-and-better-on-health-to-be-better-able-to-face-a-major-health-emergency-like-covid-19-effectively.htm
https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-more-and-better-on-health-to-be-better-able-to-face-a-major-health-emergency-like-covid-19-effectively.htm
https://www.oecd.org/health/latin-america-and-the-caribbean-countries-need-to-spend-more-and-better-on-health-to-be-better-able-to-face-a-major-health-emergency-like-covid-19-effectively.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726FA87E21F
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726FA87E21F
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6089164f-en.pdf?expires=1592601252&id=id&accname=guest&checksum=309E218C32B73E24CBC6D726FA87E21F
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OEA - Organização dos Estados Americanos 

“Amigos, colegas. 

A saúde é uma ordem pública instrumental, como nenhuma outra para o direito à vida. 

A preservação desse direito é essencial para preservar a ordem pública. 

Hoje, diante da crise causada pelo COVID-19, ou Coronavírus, é essencial garantir que 
nossas sociedades existam como tal se deve à capacidade de organização e integração, 
a fim de alcançar níveis subsequentes de desenvolvimento e bem-estar. Essa 
capacidade de organização é a nossa principal arma contra o vírus. Considerando que 
essas sociedades foram construídas em um respeito fundamental pelas regras em 
direção aos objetivos de respeito essencial aos direitos humanos, nossas condições de 
acesso aos direitos dão um senso de respeito à ordem pública. Sendo essencial apelar 
para nossas melhores condições de organização continuar nosso trabalho, tendo em 
mente que a distância social é crucial, assim como, em muitos casos, o isolamento, e 
que pouco se importa. 

É essencial, nesse contexto, servir e cuidar das pessoas: essa é sempre a prioridade 
fundamental da política. Para derrotar o vírus, são necessários mais respiradores; mais 
testes são necessários; que esses testes sejam realizados com mais rapidez; é essencial 
que todas as formas de comunicação em redes sejam usadas por instituições públicas, 
para dar a maior certeza ao isolar as fontes de contágio; para apoiar e socorrer a 
população, todos os sistemas de alerta precoce usados para vários tipos de 
emergências, seja sequestro de crianças ou desastres naturais, devem estar apoiando 
a luta contra essa pandemia.  

A ênfase deve ser colocada na população vulnerável, que precisa de apoio especial, 
porque sua condição os torna mais fracos para enfrentar a situação. Quem sofre de 
desigualdade: desigualdade de gênero e acesso a direitos econômicos e sociais. A 
necessidade de fortalecer os sistemas de assistência, fortalecer a luta contra a violência 
doméstica e redes de proteção social de todos os tipos. As medidas de isolamento e 
confinamento em casa mais uma vez trazem à reflexão internacional as situações de 
violência vivenciadas pelas mulheres nesse espaço.  

Nossos inimigos fundamentais são a irresponsabilidade, a covardia, a falta de um 
espírito de solidariedade. A falta de transparência, em qualquer nível, é um inimigo 
fundamental: quem se sente mal e o esconde, ou quem falsifica a situação da saúde em 
seu país.  

Cada um tem que manter a casa em ordem, seja a mais humilde, até a comunidade, a 
cidade e o Estado, cada um tem que assumir seu dever e responsabilidade. E cumpri-lo. 
Cada um deve cumprir as regras. Cada pessoa deve agir como se estivesse contaminada 
pelo vírus e, nesse sentido, cuidar de todos os outros, sua família, sua comunidade, sua 
cidade, seu país. Cada pessoa tem responsabilidades a assumir nesta presente 
pandemia. Cada um deve assumir e cumprir seu dever.  
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O mundo não exige inação, exige ação, mas ação controlada que é funcional ao sentido 
coletivo e às necessidades do direito à saúde de todos. Nós somos povos livres. Somos 
indivíduos livres, portanto nossa responsabilidade surge de nós mesmos. Somos países 
democráticos, portanto, precisamos da força de instituições democráticas que 
funcionem plenamente. Os órgãos de coordenação devem ser fortalecidos. Boas 
práticas e más práticas devem ser avaliadas corretamente, sem margem para erro. Hoje 
todos devemos trabalhar juntos. Temos que transformar nossas prioridades, a OEA não 
pode ser a mesma nestes tempos. Precisamos modernizar nossos procedimentos para 
continuar tomando decisões coletivas. A tecnologia deve estar do nosso lado. É 
necessário aumentar a cooperação internacional e, portanto, devemos levar nossos 
empregos de onde estamos. Assumo esse novo período à frente da OEA, em tempos 
complexos de pandemia, renovando meu compromisso com você, cada um dos que 
trabalha para esta Organização. Entendo as dificuldades que a Covid apresenta, 
pessoalmente e em família, as incertezas e os membros, mas devemos ser fortalecidos 
e fortalecidos, e com a clareza de que esta Secretaria-Geral contempla essas 
necessidades em cada uma das decisões que são devidas assumindo.  

Hoje, mais do que nunca, a Região exige uma OEA atual, com clareza e capacidade de 
liderar processos e, acima de tudo, capaz de entender os direitos das pessoas em novos 
contextos e apoiar os Estados a garantir e respeitá-los. O que só será possível com o 
trabalho tenaz de cada pessoa da Organização. É essencial continuar operando. Nossos 
sistemas políticos vão sofrer e nossos tecidos sociais vão sofrer, mas não podemos sair 
dessa situação nem menos democráticos nem nossos povos com menos direitos. É 
essencial que o mundo continue a funcionar. Alimentos, remédios, tecnologia, mais e 
menos devem ser produzidos; os serviços devem ser prestados: tratamentos médicos, 
segurança, serviços financeiros são todos mais, não menos, necessários; medidas 
devem ser tomadas, sejam elas comunitárias, nacionais, regionais e globais. Essas 
obras não podem ser suspensas porque as pessoas, os povos, dependem deles. A 
prevenção depende do mesmo, cuidar das pessoas depende do mesmo. Você não pode 
suspender o trabalho indiscriminadamente, mas as suspensões necessárias, 
dependendo da saúde das pessoas, devido à maneira como elas são realizadas. Isso nos 
leva à necessidade de mudar nossas maneiras de produzir, trabalhar e consumir. Eles 
dependem das medidas que tomamos, dependem dos cursos de ação e da cooperação 
que temos.  

Não há auto-suficiência, nem no nível dos países nem no nível dos indivíduos. Os 
funcionários públicos devem ser os primeiros a assumir as responsabilidades coletivas 
que eles fazem com o bem-estar dos outros, seja em conformidade com a regra ou em 
conformidade com nossas funções. 

Os países mais vulneráveis devem ser os mais apoiados internacionalmente; novas 
condições de apoio financeiro e comércio de bens e serviços deverão ser implementadas 
pela comunidade internacional.  

Obrigado a todos e a todos.” 
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Luis Almagro  
Secretário Geral da OEA 
 
Referências: 
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1242892159839338497?s=20 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
 
Recomendações 
 
Os líderes das organizações que compõem o Grupo de Trabalho Conjunto da Cúpula 
(JSWG) concordaram na sexta-feira, 3 de abril, sobre a necessidade de coordenar 
esforços para dar apoio nas áreas de preparação, mitigação e recuperação de crises. 
Em uma videoconferência convocada pelo Presidente do Grupo de Trabalho Conjunto da 
Cúpula (JSWG), o Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e a 
Diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) se reuniram para discutir 
respostas coordenadas e conjuntas à pandemia do COVID-19. Também concordaram 
que o multilateralismo e a cooperação internacional são essenciais hoje para enfrentar 
a crise. 

A OPAS reiterou a necessidade de identificar, isolar e cuidar dos pacientes desde o início, 
com atendimento otimizado para os pacientes infectados. É absolutamente relevante 
comunicar informações críticas sobre eventos e riscos a todas as comunidades e 
combater qualquer desinformação. A organização também frisou que, na ausência de 
testes suficientes de RT-PCR, muitos países estão usando ou comprando outros tipos 
de kits de laboratório, incluindo kits de teste rápido. Em geral, esses testes rápidos 
podem ser usados para detectar a COVID-19, mas não devem ser usados para descartar 
casos. A escassez severa de EPI (Equipamento de Proteção Individual) está colocando 
em risco um número maior de profissionais de saúde, especialmente em países com 
sistemas de saúde mais frágeis e naqueles com grande aumento de casos. 

Outro grande desafio é a baixa disponibilidade de equipamentos respiratórios para tratar 
pacientes gravemente enfermos e a falta de profissionais de saúde em alguns países. 
As restrições internacionais de viagens estão afetando a entrega de medicamentos para 
tratar a COVID-19 e outras doenças, kits de laboratório, EPIs, vacinas e outros 
suprimentos. 

A situação das mulheres foi especialmente considerada pelas organizações 
multilaterais reunidas, uma vez que elas são mais vulneráveis a esta crise. Seus níveis 
de emprego foram severamente afetados porque são a maioria da força de trabalho nos 
setores mais atingidos, as tensões psicológicas, o estresse e a violência se 
multiplicaram contra as mulheres devido às necessidades de saúde em quarentena em 
casa. Medidas de apoio afirmativas são necessárias. 

A situação dos migrantes também foi analisada, pois estão entre os grupos mais 
vulneráveis, porque são os primeiros a ficarem desempregados e os centros de refúgio 
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geralmente não possuem estrutura adequada para impedir a disseminação da COVID-
19. 

Sugeriu-se o desenvolvimento de protocolos regionais para permitir a passagem de 
produtos agrícolas e medidas para estimular o comércio intrarregional. É necessário 
dar ênfase especial à segurança alimentar, a fim de evitar escassez, aumento de preços 
e casos de violência social. 

Especificamente, as organizações multilaterais recomendaram a adoção das seguintes 
medidas: 

• Apoio de emergência 
• Fortalecimento dos sistemas de saúde 
• Mitigação dos efeitos econômicos 
• Flexibilidade no uso de recursos financeiros 
• Apoio às Micro, Pequenas e Médias empresas e proteção do emprego e da renda 
• Apoio às populações que são desproporcionalmente afetadas pela crise, incluindo 
mulheres empregadas em setores população mais afetada e população migrante 
• Apoio aos países do Caribe, que serão duplamente afetados, bem como aos países de 
baixa e média renda altamente endividados. 
 
Referência:  
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/20 

Pós COVID-19: Portal da OAS para Consultas, Fóruns e Repositório 
  
A pandemia mostra que a nossa saúde depende da saúde de outros e que a saúde de 
outros depende da nossa saúde. Não há solução individual para a crise sanitária, 
econômica e social; a solução deve ser coletiva. De modo a pensar o mundo pós-
pandemia, o Secretariado Geral da OEA criou o Portal “Mais direitos após a pandemia: 
Portal da OAS para Consultas, Fóruns, e Repositório”. Essa ferramenta possui como 
objetivo abrir o debate para os povos das Américas sobre como os países e as sociedade 
podem contribuir para a construção do futuro que está por vir. 

Qualquer pessoa interessada pode propor ideias e comentar nas ideias propostas por 
outras pessoas. O Secretariado Geral da OAS irá alimentar o debate com contribuições 
de especialistas internacionais. A proposta final é que as melhores ideias e propostas 
possam virar projetos reais, seja por parte dos Estados, da sociedade civil ou da própria 
organização. 

Referências: 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home/who-we-are 
https://www.oas.org/ext/en/main/covid-19/home 

OIM - Organização Internacional Para Migrações 
Plano Estratégico Global de Preparação e Resposta 
 
A OIM elaborou um “Plano Estratégico Global de Preparação e Resposta” com objetivo 
de contribuir para preparação e capacidade de resposta frente à COVID-19. O Plano 
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busca o enfrentamento das necessidades humanitárias e de desenvolvimento de 
populações vulneráveis, tais como migrantes e pessoas internamente deslocadas, 
impactadas pelo coronavírus. 

Algumas ações incluídas no Plano são o apoio à conscientização transnacional das 
comunidades; coleta de dados e exercícios de mapeamento participativo para 
identificação de áreas e corredores de mobilidade que estão em alto risco; apoio às 
autoridades regionais, nacionais e locais no desenvolvimento de um plano de resposta 
para garantia da continuação dos serviços para aqueles deslocados internamente; 
estabelecimento de um fundo de revisão e resposta às solicitações de apoio a migrantes 
vulneráveis, incluindo triagem, orçamento, planejamento e prestação de serviços.  
 
Referência: 
https://www.iom.int/iom-responds-covid-19 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 
A OIT anunciou uma série de dicas e recomendações a respeito da crise provocada pelo 
Coronavírus. As medidas direcionam-se tanto para empregados quanto empregadores.  

O que os empregados podem fazer? 

• Um diálogo social eficiente em todos os níveis é essencial para uma ação rápida 
e eficaz. 

• As organizações de trabalhadores podem desempenhar um papel importante na 
tomada de decisões e nas respostas políticas à crise provocada pela COVID-19. 
Eles podem contribuir para a prevenção e proteção dos trabalhadores, 
fornecendo informações confiáveis. As organizações de trabalhadores podem 
promover a solidariedade e a não discriminação de trabalhadores e pessoas 
doentes. 

• Como a COVID-19 se espalha principalmente por gotículas respiratórias, boas 
práticas de higiene no local de trabalho são essenciais, por exemplo, lavagem 
regular das mãos, usando desinfetante para as mãos e para a superfície. 

• Evitar tocar no rosto, cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Se se sentir mal, se 
isolar e procurar assistência médica. 

• Incentivar o comportamento responsável, cooperar com as medidas de resposta 
e manter a calma. 

O que os empregadores podem fazer? 

• Monitorar as orientações fornecidas pelas autoridades nacionais e locais, 
inclusive sobre os arranjos de trabalho, e comunicar informações críticas à força 
de trabalho. 

• Avaliar os riscos potenciais de interrupção dos negócios. 
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• Revisar ou elaborar um plano de continuidade de negócios que seja consistente 
com as diretrizes oferecidas pelas autoridades nacionais e locais para aumentar 
a resiliência dos negócios e apoiar os trabalhadores e suas famílias. 

• Identificar e mitigar os riscos para os trabalhadores e outras pessoas conectadas 
ao local de trabalho decorrentes da exposição à COVID-19. 

• Promover a higiene e aplicar os princípios de distanciamento social no local de 
trabalho; avaliar a responsabilidade comercial pela remuneração dos 
trabalhadores, particularmente em setores com alta exposição à COVID-19. 

• Procurar conselhos e apoio de organizações patronais e empresariais que 
possam canalizar preocupações para o governo e definir medidas políticas que 
sejam favoráveis à resiliência e sustentabilidade dos negócios 
 

Referência: 
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm 

OMC - Organização Mundial do Comércio 

O Diretor-Geral da OMC, Roberto Azevêdo, apontou que diante deste desafio global é 
preciso estabelecer medidas frente a saúde pública e economia. Indicou que a 
prioridade, agora, deve ser proteger a saúde e segurança das pessoas contra a COVID-
19. Em 16 de março, os líderes do G7 concordaram em apoiar o comércio e o 
investimento global e a fazer o que for necessário para garantir uma forte resposta 
global por meio de uma cooperação mais estreita e uma coordenação aprimorada.  

Além dessas medidas, o Diretor-Geral apontou também que a manutenção de fluxos 
abertos de comércio e investimento será fundamental para proteger empregos, impedir 
a quebra da cadeia de suprimentos e garantir que produtos vitais não se tornem 
inacessíveis para os consumidores. Quando iniciado o processo de recuperação, o 
comércio terá um papel fundamental para o crescimento econômico, já que os países 
aproveitam o crescimento um do outro e as economias se recuperam mais rápido agindo 
em conjunto, complementou o Diretor-Geral. Por fim, elogiou a declaração do G7 pela 
sua ênfase na cooperação para combater o vírus, desde o compartilhamento de dados e 
acesso a equipamentos médicos, aos esforços para o desenvolvimento de tratamentos 
e vacinas. 
 
Referência: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_17mar20_e.htm 
 
Atualizações sobre o comércio atual 
A OMC dedicou uma página em seu site para fornecer informações atualizadas sobre o 
comércio, como notificações relevantes dos membros da Organização, o impacto do 
vírus em exportação e importação e como as atividades da OMC foram afetadas. Uma 
lista foi compilada pelo Secretariado, sendo um relatório informal sobre a situação e 
uma tentativa de fornecer transparência em torno do comércio e das medidas 
relacionadas no contexto atual. 
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Referências: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm 
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_measures_e.pdf 

OMS - Organização Mundial da Saúde 
Frente à dispersão do coronavírus pelo mundo e à classificação da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) da situação como pandemia, é importante que todos busquem formas 
de se proteger. Com esse intuito, a OMS divulgou uma lista de cuidados a serem tomados 
a fim de diminuir o risco de contaminação: 

• Lavar as mãos frequentemente e usar álcool em gel, sobretudo após tossir ou 
espirrar, e nas seguintes situações específicas: 

• Quando cuidando de doentes; 
• Antes, durante e após preparar alimentos; 
• Antes de comer; 
• Após ir ao banheiro; 
• Quando as mãos estiverem visivelmente sujas; 
• Após lidar com animais ou resíduos animais; 

Manter distância de um metro entre você e outra pessoa que estiver tossindo ou 
espirrando; 

Evitar contato próximo quando estiver tossindo, espirrando ou com febre; 

Evitar tocar olhos, nariz ou boca; 

Praticar higiene respiratória: cobrir a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou lenço 
quando tossindo ou espirrando. Então, jogar o lenço fora o mais rapidamente possível; 

Em caso de febre, tosse e dificuldade respiratória, entrar em contato com um médico 
de maneira que possa ser direcionado ao local adequado para receber os cuidados 
médicos devidos; 

Caso sinta-se mal, evitar sair e procurar atendimento médico adequado; 

Se tiver 60 anos ou mais e/ou possuir alguma doença cardiovascular, condição 
respiratória e diabetes, tomar precauções no sentido de evitar áreas ou locais com 
pessoas que possam estar doentes; 

Se apresentar tosse, espirro, febre e dificuldade respiratória, procurar cuidado médico 
e informar o histórico de viagem recente; 

Evitar viajar se estiver apresentando algum dos sintomas apresentados anteriormente; 

Se escolher utilizar máscara que cubra a boca e o nariz, evitar tocar a máscara; 

Imediatamente após o uso, descartar a máscara de uso único e lavar as mãos após 
removê-la. 
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Em caso de viagem para localidades críticas nos últimos 14 dias, ficar em casa, 
sobretudo se começar a se sentir mal, mesmo que sejam sintomas brandos como dor 
de cabeça e coriza, até a recuperação. No caso de febre, tosse e dificuldade de respirar, 
procurar tratamento médico prontamente.  
 
Referência:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ 
 
COVID-19: OMS divulga guia com cuidados para saúde mental durante pandemia 
 
As consequências da pandemia do novo coronavírus vêm causando pressão psicológica 
e estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas pela COVID-
19, os riscos de contaminação e a obrigação de isolamento social podem agravar ou 
gerar problemas mentais. Por esta razão, a OMS recomendou cuidados especiais com a 
saúde mental.  

População geral: 

• Não se refira às pessoas com a doença como “casos de COVID-19” ou “vítimas”, 
“famílias de COVID-19”, “adoentados” etc. É importante separar a pessoa e a sua 
identidade do vírus em si para reduzir o estigma. 

• Reduza a leitura ou o contato com notícias que podem causar ansiedade ou 
estresse. Busque informação apenas de fontes fidedignas. Procure informações 
e atualizações uma ou duas vezes ao dia, evitando o “bombardeio desnecessário” 
de informações. Uma enxurrada constante de notícias sobre o surto pode levar 
qualquer um à ansiedade e ao estresse. 

• Apoie os outros ajudando-os em seus momentos de necessidade. A assistência 
neste momento pode ajudar tanto a quem recebe o apoio como a quem dá o 
auxílio. 

• Crie oportunidades para ampliar histórias positivas e úteis e imagens positivas 
de pessoas na sua área que tiveram a COVID-19.  

• Homenageie e aprecie o trabalho dos cuidadores e dos agentes de saúde que 
estão apoiando os afetados pelo novo coronavírus em sua região. Reconheça o 
papel deles para salvar vidas e manter todos seguros. 

Agentes de saúde: 

• Cuide de você. Tente utilizar métodos para lidar com a situação como fazer 
pausas e descansar entre os seus turnos de trabalho e até mesmo tirar um 
momento dentro do expediente. Tenha atenção ainda aos seus alimentos para 
manter uma dieta saudável, fazer exercícios físicos e ficar em contato com a 
família e com os amigos.   

• Evite formas errôneas de lidar com o estresse como o uso de tabaco, álcool ou 
outras drogas. A longo prazo, eles pioram o seu bem-estar físico e mental. 
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• Continue conectado com seus entes queridos. O contato virtual é uma forma 
possível. Procure seus colegas, seus supervisores e pessoas de confiança para 
esse apoio social. Você poderá descobrir que seus amigos estão tendo 
experiências semelhantes e atravessando o mesmo que você. 

• Descubra e se informe sobre o apoio às pessoas com a COVID-19 e aos recursos 
dos quais elas precisam para que possa fazer a ponte e o contato com links, ou 
outros meios. Isso é crucial para quem precisa de apoio psicológico ou de saúde 
mental. O estigma associado a problemas mentais pode causar estresse. 

 Líderes de equipe e supervisores em postos de saúde: 

• Mantenha todo o pessoal protegido de estresse crônico e de uma saúde mental 
precária para que possam desempenhar seu trabalho da melhor maneira. 

• Assegure uma informação de qualidade e fidedigna para todo o pessoal da 
equipe. Faça uma rotação no pessoal das áreas mais estressantes para as 
menos estressantes. Coloque funcionários com menos experiência para 
trabalhar com os mais experientes. 

• Aqueles trabalhadores que têm que ir às comunidades, devem ir em dupla.  

• Inicie, encoraje e monitore as pausas no trabalho. Implemente tabelas flexíveis 
para o pessoal que está diretamente afetado ou tem um membro da família 
impactado pelo estresse ou algum trauma. 

• Se você ocupa uma posição de liderança num estabelecimento de saúde, viabilize 
o acesso e se assegure de que os funcionários possam utilizar os serviços de 
apoio psicossocial e mental. 

• Gerencie a saúde mental dos pacientes e as queixas neurológicas como delírio, 
psicose, ansiedade severa e depressão, nas áreas de emergência ou de clínica 
geral. 

Cuidadores de crianças: 

• Ajude as crianças a expressarem, de forma positiva, seus medos e ansiedades. 
A atividade criativa, jogos e desenhos podem ajudar. 

• Mantenha as crianças perto de seus pais e familiares caso seja seguro para elas. 
Evite a separação deles. Caso uma criança tenha que ser retirada de seus pais 
ou tutores, assegure-se de que ela será cuidada por assistentes sociais ou 
equivalentes e cheque a situação da criança regularmente. Além disso, 
certifique-se de que durante o tempo da separação o contato com os pais ou 
tutores seja feito duas vezes ao dia por chamadas de vídeo ou outra forma 
apropriada à idade da criança. 

• Mantenha as rotinas familiares sempre que possível e crie novas rotinas 
principalmente com as crianças em casa. Pense em atividades lúdicas e 
pedagógicas para fazer com elas. Sempre que possível, incentive as crianças a 
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continuarem brincando e se sociabilizando com os outros, mesmo que somente 
na família por causa do distanciamento social no momento. 

• Fale com seus filhos sobre a COVID-19 de forma honesta e apropriada à idade 
deles. O fato de falar sobre suas preocupações pode ajudar a baixar a ansiedade 
das crianças. 

Idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde: 

• Ofereça apoio emocional aos idosos por meio de redes familiares ou de agentes 
de saúde.  

• Partilhe fatos simples sobre o que está acontecendo com informações claras a 
respeito da redução de riscos e infecções em palavras compreensíveis para 
quem tem barreiras de entendimento. Talvez seja útil colocar a informação em 
escrito ou em pinturas e figuras. Envolva a família e outras redes de apoio no 
fornecimento das notícias e de medidas de prevenção como a lavagem de mãos. 

• Esteja preparado e informado, com antecedência, de como buscar ajuda, como 
chamar um táxi, ter comida entregue em casa ou pedir ajuda médica. E 
providencie medicamentos para duas semanas, caso necessário.  

• Aprenda exercícios físicos simples para fazer em casa todos os dias durante o 
isolamento e a quarentena para não reduzir a mobilidade.  

• Mantenha rotinas e tarefas regulares sempre que possível e crie novas num 
ambiente diferente. Entre elas atividades diárias, limpeza, canto, pinturas e 
outras. 

Pessoas em isolamento: 

• Fique em contato e mantenha sua rede de amigos e conhecidos. Ainda que 
isolado, tente ao máximo manter sua rotina e crie novas. Se as autoridades de 
saúde recomendaram distância física para conter o surto, você pode manter a 
proximidade digital com e-mails, redes sociais, telefone, teleconferências etc. 

• Durante esse período de estresse, esteja atento a seus sentimentos e demandas 
internas. Envolva-se com atividades saudáveis e aproveite para relaxar. O 
exercício constante, o sono regular e uma dieta balanceada ajudam. Mantenha 
tudo em perspectiva. 

• Uma enxurrada constante de notícias sobre o surto pode levar qualquer um à 
ansiedade e ao estresse.  Siga as notícias confiáveis e evite boatos e “fake news” 
que vão somente causar mais desconforto e dissabor. 
 

Referência: 
https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707792 
 
Atualização da estratégia COVID-19 
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A OMS publicou, no dia 14 de abril de 2020, um documento intitulado “COVID-19 Strategy 
Update”, que tem a finalidade de orientar a resposta da saúde pública a nível nacional e 
subnacional. Trata-se de uma atualização do Plano Estratégico de Preparação e 
Resposta 1, que foi publicado em 3 de fevereiro de 2020. O documento apresenta 
orientações práticas para as ações estratégicas do governo e da sociedade, que podem 
ser adaptadas de acordo com as especificidades e capacidades nacionais e 
subnacionais. 

Os objetivos estratégicos globais são: 

• Mobilização de todos os setores e comunidades para garantir que todas as 
esferas do governo e da sociedade se apropriem e participem da resposta e da 
prevenção de casos através da higienização das mãos, etiqueta respiratória e 
distanciamento físico em nível individual; 

• Controle de casos esporádicos e implementação de medidas para impedir a 
transmissão comunitária, localizando e isolando rapidamente todos os casos, 
fornecendo-lhes os devidos cuidados e rastreando, colocando em quarentena e 
apoiando todas as pessoas que tiveram contatos com os infectados; 

•  Suprimir a transmissão comunitária por meio de medidas de controle e de 
prevenção de infecções apropriadas ao contexto, medidas de distanciamento 
físico no nível da população e restrições apropriadas e proporcionais às viagens 
domésticas e internacionais não essenciais; 

• Reduzir a mortalidade, fornecendo atendimento clínico adequado às pessoas 
afetadas pela COVID-19, garantindo a continuidade dos serviços sociais e de 
saúde essenciais e protegendo os trabalhadores da linha de frente e as 
populações vulneráveis; 

• Desenvolver vacinas e terapias seguras e eficazes que possam ser fornecidas 
em escala e que sejam acessíveis com base nas necessidades; 

A organização ressalta que cada país deve implementar um conjunto abrangente de 
medidas, calibradas de acordo com a sua capacidade e o seu contexto, para desacelerar 
a transmissão e reduzir a mortalidade associada à COVID-19, com o objetivo de alcançar 
e/ou manter um estado estável de baixo ou nenhum nível de transmissão. Estratégias 
apropriadas em nível nacional e subnacional devem equilibrar medidas que abordem a 
mortalidade direta atribuídas à COVID-19; a mortalidade indireta causada pelo 
esmagamento dos sistemas de saúde e pela interrupção de outros serviços essenciais 
de saúde e sociais; e pelos agudos e prolongados efeitos prejudiciais à saúde e ao bem-
estar das consequências socioeconômicas de certas medidas de resposta. Para muitos 
países, autoridades e comunidades subnacionais, gerenciar uma transição controlada e 
deliberada de um cenário de transmissão comunitária para um estado sustentável e 
estável de transmissão de baixo ou nenhum nível é, atualmente, o melhor resultado a 
curto e médio prazo na ausência de uma vacina segura e eficaz.  

Para a flexibilização das medidas de isolamento social adotadas a fim de mitigar a 
transmissão comunitária do novo coronavírus, a OMS listou seis critérios que devem ser 
seguidos. São eles:  
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1. A transmissão COVID-19 deve estar controlada a um nível de casos esporádicos 
e agrupamentos de casos, todos provenientes de contatos ou importações 
conhecidas, enquanto a incidência de novos casos deve ser mantida em um nível 
que o sistema de saúde possa gerenciar com capacidade de atendimento clínico 
substancial em reserva.  

2. Devem existir sistemas de saúde e capacidades de saúde pública suficientes 
para permitir o tratamento de casos graves bem como a detecção e o isolamento 
de todos os casos, independentemente da gravidade e origem: 

a. Detecção: casos suspeitos devem ser detectados rapidamente após o 
início dos sintomas; 

b. Teste: todos os casos suspeitos devem ter resultados dentro de 24 horas 
após a identificação e a amostragem, e deve haver capacidade suficiente 
para verificar o status de ausência de vírus nos pacientes que se 
recuperaram;  

c. Isolamento: todos os casos confirmados devem ser efetivamente 
isolados (em hospitais e/ou moradias designadas para casos leves e 
moderados, ou em casa com apoio suficiente se tais moradias não 
estiverem disponíveis) imediatamente e até que não sejam mais 
infecciosos;   

d. Quarentena: todos os contatos próximos devem ser rastreados, 
colocados em quarentena e monitorados por 14 dias, seja em 
acomodações especializadas ou em quarentena própria. O 
monitoramento e o suporte podem ser feitos por meio de uma 
combinação de visitas de voluntários da comunidade, telefonemas ou 
mensagens; 

3. Os riscos de surto em ambientes de alta vulnerabilidade devem estar 
minimizados, o que exige que todos os principais drivers e/ou amplificadores da 
transmissão da COVID-19 tenham sido identificados, com medidas apropriadas 
para minimizar o risco de novos surtos e transmissão nosocomial (por exemplo, 
prevenção apropriada e controle de infecções, incluindo triagem e fornecimento 
de equipamentos de proteção individual em unidades de saúde e unidades de 
cuidados residenciais). 

4. Medidas preventivas no local de trabalho devem ser estabelecidas para reduzir 
o risco, incluindo as diretrizes e as capacidades apropriadas para promover e 
permitir medidas padrão de prevenção à COVID-19 em termos de distanciamento 
físico, lavagem das mãos, etiqueta respiratória e, potencialmente, 
monitoramento de temperatura. 

5. Riscos de casos importados devem ser gerenciados por meio de uma análise da 
provável origem e rotas das importações, e medidas devem estar em vigor para 
detectar e gerenciar rapidamente casos suspeitos entre os viajantes (incluindo a 
capacidade de colocar indivíduos em quarentena que chegam de áreas com 
transmissão comunitária). 

6. As comunidades devem estar totalmente engajadas e entenderem que a 
transição envolve uma grande mudança, de detectar e tratar apenas casos 
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graves e detectar e isolar todos os casos, que medidas de prevenção 
comportamental devem ser mantidas e que todos os indivíduos têm papéis-
chave na viabilização e, em alguns casos, na implementação novas medidas de 
controle. 
 

Referência:  
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020 

OMT - Organização Mundial do Turismo 

O setor de turismo, mais do que qualquer outra atividade econômica com impacto social, 
é baseado na interação entre pessoas. A OMT vem cooperando com a OMS de maneira 
a implementar formas de minimizar os impactos desnecessários na viagem e no 
comércio internacional. Além disso, está buscando enfatizar a importância do setor, 
sobretudo no desenvolvimento de medidas econômicas para lidar com a crise. 
 
Referência: 
https://unwto.org/tourism-covid-19-coronavirus 
 
Respostas aos efeitos causados no turismo pela COVID-19 
 
A cadeia de valor do turismo afeta todas as partes da sociedade, tornando-o único na 
promoção de solidariedade, colaboração e ação concreta para além de fronteiras. Deve 
estar posicionada para impulsionar novamente uma recuperação futura. Considerando 
isso, a OMT reuniu o Comitê Global de Crise, em parceria com a OMC, para lidar com o 
setor econômico mais atingido pela COVID-19. 

A Organização requer reconhecimento político e cooperação entre os Ministérios, 
envolvendo os setores público e privado e tendo como pano de fundo planos de ação 
mais amplos das instituições financeiras e órgãos regionais.  

Nesse sentido, a organização lançou um conjunto de recomendações que pedem apoio 
urgente ao setor em âmbito global. As recomendações são o primeiro resultado do 
Comitê Mundial de Crise do Turismo, constituído pela OMT com representantes de alto 
nível do turismo e do sistema das Nações Unidas. No total, o novo guia fornece 23 
recomendações divididas em três áreas principais : 

• Gerenciamento da crise e mitigação do impacto: As principais recomendações 
referem-se à manutenção do emprego , ao apoio a trabalhadores independentes, 
à garantia de liquidez , à promoção de desenvolvimento de habilidades e à revisão 
de impostos, taxas e regulamentos relacionados a viagens e turismo. As 
recomendações levam em consideração a probabilidade de uma recessão 
econômica. Dado que o turismo emprega muitas pessoas, será um setor que 
sofrerá um revés severo, com milhões de empregos ameaçados, especialmente 
empregos ocupados por mulheres e jovens, além de grupos marginalizados. 

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update-13-april-2020
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• Fornecimento de estímulos e aceleração da recuperação: Este conjunto de 
recomendações enfatiza a importância de fornecer estímulos financeiros, com 
políticas fiscais favoráveis, levantamento das restrições de viagem assim que a 
emergência de saúde permitir, flexibilização do regime de vistos, promoção do 
marketing agora confiança do consumidor, entre outras medidas, para acelerar 
a recuperação. As Recomendações também pedem que o turismo seja destacado 
nas políticas de recuperação e nos planos de ação nacionais. 

• Prepare-se para o amanhã: enfatizando a capacidade excepcional do turismo de 
liderar o crescimento nos níveis local e nacional, as Recomendações exigem 
mais atenção à contribuição do turismo para a Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável e ao fortalecimento da resiliência, aprendendo com as lições da 
atual crise. As Recomendações pedem aos governos e aos atores do setor 
privado que desenvolvam planos de preparação e usem essa oportunidade para 
fazer a transição para a economia circular. 

 
Referências:  
https://www.unwto.org/es/news/apoyo-al-empleo-y-a-la-economia-a-traves-de-los-viajes-y-
el-turismo 
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
04/COVID19_Recommendations_ES.pdf 
https://www.unwto.org/unwto-and-who-agree-to-further-cooperation-in-covid-19-response 
https://unwto.org/unwto-convenes-global-tourism-crisis-committee 
 
Desafio de startups contra impactos do novo coronavírus 
  
Com o objetivo de estimular soluções para o turismo por meio de medidas de saúde, 
economia e gerenciamento de destinos, a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) lançaram o desafio global para startups e 
empreendedores do turismo Healing Solutions For Turismo Challenge. A missão é 
buscar soluções para diminuir os impactos da pandemia de coronavírus no setor, por 
meio de tecnologia e iniciativas inovadoras para o desenvolvimento sustentável em uma 
situação de crise.  
 
Referências:  
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13434-
organiza%C3%A7%C3%B5es-mundiais-do-turismo-e-da-sa%C3%BAde-lan%C3%A7am-
desafio-de-startups-para-amenizar-impactos-do-coronav%C3%ADrus.html 
https://www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge 

ONU-Mulheres 

Recomendações para ajuda às mulheres 
 
A ONU Mulheres Brasil lançou o documento “Gênero e COVID-19 na América Latina e 
no Caribe: dimensões de gênero na resposta”, trazendo a especificidade dos impactos 
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da pandemia para as mulheres e chamando atenção para assuntos ligados à autonomia 
financeira, acesso à serviços de saúde e o aumento da violência doméstica.  

O aumento dos riscos de violência contra mulheres foi destacado, especialmente a 
violência doméstica, devido ao maior convívio familiar. As vítimas podem enfrentar 
obstáculos adicionais para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção 
e/ou serviços essenciais devido a fatores como restrições de mobilidade durante a 
quarentena. 

A Organização enfatiza a importância da inclusão de mulheres em todas as fases de 
tomada de decisão, garantindo que as necessidades imediatas das mulheres sejam 
atendidas. Dentre as recomendações, também estão inclusas a garantia de acesso aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo atenção pré-natal e pós natal, 
promoção de empoderamento e recuperação econômica das mulheres, continuidade 
dos serviços essenciais contra violência doméstica, mas com novas modalidades de 
prestação de serviços no contexto atual.  
 
Referência: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-
COVID19_LAC.pdf 

 
OPAS - Organização Pan Americana de Saúde  
 
Em uma entrevista à imprensa no dia 14 de abril de 2020, a diretora da Organização Pan-
Americana da Saúde (oms), Carissa F. Etienne, disse que as medidas de distanciamento 
social estão dando às nossas sociedades a chance de preparar e responder à pandemia 
da COVID-19 e que qualquer tentativa de transição para medidas mais flexíveis deve ser 
tomada com extrema cautela. Essas decisões de transição sempre devem ser 
informadas pelos padrões de transmissão de doenças, testes da COVID-19 e capacidade 
de rastreamento de contatos, disponibilidade de leitos hospitalares e outros critérios 
objetivos.  

Segundo a organização, a COVID-19 ainda não atingiu com força total a nossa região, 
principalmente na América Latina e no Caribe, mas é esperado que se intensifique nas 
próximas semanas. O aumento de hospitalizações e mortes vistos em alguns países nos 
revela a rapidez com qual a situação pode mudar em outros. Muitos países da região 
implementaram medidas de distanciamento social em toda a comunidade que permitem 
que os serviços de saúde operem dentro de sua capacidade. De acordo com a OPAS, isso 
é encorajador, mas deve ser sustentado por um período de tempo para ser eficaz.  

Cabe ressaltar que o distanciamento social precisa ser acompanhado por medidas 
abrangentes de apoio para garantir que os mais vulneráveis possam cumprir sem riscos 
graves nos seus meios de subsistência. Essas medidas de apoio social exigirão uma 
capacidade logística nacional e local adequada para garantir a entrega de 
medicamentos, testes, alimentos e outros suprimentos para as populações. 
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A diretora também reconhece que a implementação das medidas de prevenção à COVID-
19, como o distanciamento social, pode parecer perturbadora. Entretanto, caso elas não 
sejam implementadas, o risco de prolongar a crise será muito alto. Além disso, a 
interrupção precipitada do distanciamento social recomendado pode levar a uma 
segunda onda de casos da COVID-19, o que acarretará em maior incerteza 
socioeconômica a longo prazo na região das Américas. A ciência e a solidariedade devem 
guiar a implementação das intervenções necessárias, tendo em vista que elas devem se 
adequar às especificidades de cada ambiente. Esse é o único caminho, no ponto de vista 
da OPAS, para voltarmos à normalidade com segurança.  
 
Referência: 
https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-
when-transitioning-more-flexible-social  

ONU - Habitat - Programa das Nações Unidas para 
Assentamentos Humanos 
 
A ONU Habitat publicou um arquivo com suas principais mensagens à comunidade 
internacional a respeito da pandemia. Em linhas gerais, a mensagem aborda: 

• O reconhecimento de que a pandemia tende a atingir as populações mais 
vulneráveis, em sua maioria moradores de áreas periféricas e de urbanização 
precária. A organização pede atenção especial para as características de 
adensamento populacional nestas regiões, que refletem na dinâmica urbana e 
no transporte público. 

• O esclarecimento de que as autoridades, em geral, devem apoiar os governos 
locais como prioridade. 

• A recomendação de treinar as comunidades para reconhecer os sinais de 
infecção e para as demais ações de prevenção, como isolamentos e quarentenas. 

• O reconhecimento do forte impacto econômico que pode recair sobre as 
populações mais vulneráveis afetando sua segurança alimentar e moradias. 

• A recomendação de se treinar as comunidades a reconhecer sinais de infecção 
e demais ações de prevenção da difusão do vírus, como isolamentos e 
quarentenas. 

• A oferta dos serviços da ONU-Habitat para o desenvolvimento de estratégias 
inovadoras e sustentáveis para reorganização da vida urbana pós-crise. 

 
Referência: 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/03/covid19_key_messages_eng_1.pdf 

 
 

https://www.paho.org/en/news/14-4-2020-covid-19-paho-director-calls-extreme-caution-when-transitioning-more-flexible-social
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PNUD - Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e o UNICEF em parceria com o WhatsApp lançaram o Centro de 
Informação do WhatsApp sobre Coronavírus. A plataforma fornece um guia simples para 
trabalhadores da saúde, educadores, líderes comunitários, sociedade civil organizada, 
governos locais e empresários relacionados às comunicações via WhatsApp. O centro 
também fornecerá dicas gerais e fontes de informação confiáveis para os usuários do 
aplicativo. As recomendações oferecerão um guia rápido sobre como pequenos grupos 
podem aproveitar ao máximo as funções do WhatsApp e o PNUD irá distribuí-lo àqueles 
que coordenam esforços locais.  

As recomendações oferecerão um guia rápido sobre como pequenos grupos podem 
aproveitar ao máximo as funções do WhatsApp e o PNUD irá distribuí-lo àqueles que 
coordenam esforços locais. Além disso, o WhatsApp está trabalhando em parceria com 
a OMS e UNICEF na promoção de linhas diretas para os usuários ao redor do mundo. 
Essas linhas diretas oferecerão informações confiáveis que serão listadas no Centro de 
Informação do WhatsApp sobre Coronavírus.  
 
Referência: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/covid-19--oms--
unicef-e-pnud-fecham-parceria-com-whatsapp-para-l.html 

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente 
 
O PNUMA fez uma análise entre o coronavírus e a necessidade de enfrentamento de 
ameaças aos ecossistemas e à vida selvagem, incluindo a informação de que habitats 
degradados podem incentivar processos evolutivos mais rápidos e a diversificação de 
doenças, uma vez que, diante de condições ambientais deterioradas, os patógeno se 
espalham mais facilmente. 

Outra correlação feita pela Organização é entre a epidemia e a gestão de resíduos, uma 
vez que se trata de um serviço público essencial para minimizar possíveis impactos 
secundários à saúde e ao meio ambiente. O gerenciamento eficaz de resíduos 
biomédicos requer identificação, coleta, separação, armazenamento, transporte, 
tratamento e descartes apropriados, além de desinfecção, proteção e treinamento de 
funcionários.  

As Diretrizes Técnicas da Convenção da Basiléia das Nações Unidas sobre a gestão 
ambientalmente saudável de resíduos biomédicos e de assistência à saúde incluem 
informações e aspectos práticos do gerenciamento de resíduos. 

Referência: 
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https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/coronavirus-outbreak-highlights-
need-address-threats-ecosystems-and-wildlife 

 

UNCTAD - Conferência da ONU sobre Comércio e 
Desenvolvimento 

Impactos no comércio e desenvolvimento 
 
A UNCTAD analisa que a crise causada pelo coronavírus exige, para além de medidas 
macroeconômicas, uma série de políticas corretivas e reformas institucionais que 
reduzam as chances de um colapso econômico. Os governos devem dar um sinal claro 
de que as preocupações com a dívida pública são secundárias frente às questões de 
saúde pública, e que as desigualdades devem ser uma parte central na resposta política 
tanto de curto, quanto de longo prazo. 

Foi feita uma análise do impacto do coronavírus no IDE. A curva decrescente será de -
5% a -15%, se comparada com as previsões para os anos de 2020 e 2021. O impacto se 
concentrará nos países mais atingidos pela doença, tendo choques negativos de 
demanda. O impacto econômico das interrupções na cadeia de fornecimento afetará as 
prospecções de investimento em todos os países. As indústrias mais atingidas serão a 
automotiva (-44%), companhias aéreas (-42%) e as indústrias de energia e de insumos 
básicos (-13%). 
 
Referências: 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-
essential-public-service-fight-beat-covid-19 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura 

Recomendações para governos 
 
Devido ao cenário atual, a UNESCO divulga informações diárias a respeito do 
coronavírus, afirmando que está presente para dar suporte aos Estados Membros. A 
Organização reconhece que a tomada de medidas imediatas de contenção, embora 
provocando o isolamento social de milhões de estudantes, foi uma ação positiva. A 
sugestão da UNESCO é repensar a educação e expandir o ensino à distância, tornando o 
sistema educacional mais resistente, aberto e inovador. Além disso, solicita a atenção 
de toda a comunidade internacional aos estudantes vulneráveis que dependem dos 
serviços escolares para sua nutrição e segurança, de tal forma que seja dado o devido 
suporte a esse grupo. A Organização reconhece que a tomada de medidas imediatas de 
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contenção, embora provocando o isolamento social de milhões de estudantes, foi uma 
ação positiva. A sugestão da UNESCO é repensar a educação e expandir o ensino à 
distância, tornando o sistema educacional mais resistente, aberto e inovador. Além 
disso, solicita a atenção de toda a comunidade internacional aos estudantes vulneráveis 
que dependem dos serviços escolares para sua nutrição e segurança, de tal forma que 
seja dado o devido suporte a esse grupo. 

No que tange ao setor cultural, a recomendação é que os governantes considerem a 
inclusão de proteção econômica para artistas e todos que trabalham no meio, porque 
expressões artísticas, literárias, cinematográficas, etc. são refúgios e conforto neste 
momento.  

Plataformas digitais estão disponíveis durante o período de isolamento social, como a 
Biblioteca Digital Mundial, Portal da Cultura, Culture Speaks e Ferramentas de Gestão 
do Conhecimento do Setor Cultural. 
 
Referência: 
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/unesco-is-present 
 
Coalizão para garantir que o aprendizado nunca pare: #LearningNeverStops 
 
A fim de responder rápida e adequadamente a crise educacional causada pela COVID-
19, que fez com que mais de 1,5 bilhões de estudantes ficassem fora das salas de aula, 
a UNESCO formou uma coalizão que une parceiros multilaterais, como a OIT, ACNUR, 
OMS, FAO, Banco de Desenvolvimento Asiático; o setor privado, como a Microsoft, GSMA, 
Google, Facebook, Zoom; organizações filantrópicas e sem fins-lucrativos como Khan 
Academy, Dubai Cares, Sesame Street, etc.; assim como empresas midiáticas como a 
BBC World Service. O objetivo é desenvolver e prover ferramentas digitais, soluções de 
gestão de educação e mobilizar recursos para que os países possam garantir educação 
a distância de qualidade aos alunos. 
 
Referência: 
https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-and-
private-sector-partners-broad 
 
International Task Force on Teachers for Education 2030 
 
A  International Task Force on Teachers for Education 2030, uma rede global de mais de 
90 países e 50 organizações internacionais e regionais, incluindo a ONU e que tem o 
secretariado hospedado pela UNESCO abriu uma Chamada para a Ação dos Professores 
para garantir que a classe seja protegida, apoiada e reconhecida durante a crise. A Força 
Tarefa pede aos governos, provedores de educação e financiadores - públicos e privados 
- e a todos os parceiros relevantes que busquem preservar o emprego e o salário dos 
professores; priorizem a saúde, segurança e bem-estar de professores e estudantes; 
incluam os professores no desenvolvimento de respostas do meio educacional dentro 
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do cenário da COVID-19; provejam apoio profissional adequado, assim como 
treinamento aos educadores; e garantam que a equidade esteja no centro da resposta 
da educação. Seguindo esses pontos, será possível garantir que os alunos recebam 
aulas de qualidade e que nenhuma criança ou professor seja deixados para trás. Abriu 
uma Chamada para a Ação dos Professores para garantir que a classe seja protegida, 
apoiada e reconhecida durante a crise. A Força Tarefa pede aos governos, provedores 
de educação e financiadores - públicos e privados - e a todos os parceiros relevantes 
que busquem preservar o emprego e o salário dos professores; priorizem a saúde, 
segurança e bem-estar de professores e estudantes; incluam os professores no 
desenvolvimento de respostas do meio educacional dentro do cenário da COVID-19; 
provejam apoio profissional adequado, assim como treinamento aos educadores; e 
garantam que a equidade esteja no centro da resposta da educação. Seguindo esses 
pontos, será possível garantir que os alunos recebam aulas de qualidade e que nenhuma 
criança ou professor seja deixados para trás. 
 
Referência: 
https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers-touched-
covid-19-crisis 
 
Grupo de trabalho 

Tendo em vista que metade dos estudantes do mundo estão sem aula, a UNESCO criou 
um grupo de trabalho para dar assessoria e assistência técnica aos governos que estão 
oferecendo educação à distância. Além disso, a organização está promovendo reuniões 
virtuais periódicas com os ministros de educação do mundo inteiro para compartilhar 
experiência e identificar quais são as necessidades mais urgentes.  

Referência:  
https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-coalisao-mundial-acelerar-implantacao-
solucoesaprendizagem-distancia 

União Europeia  

Saindo da crise por meio de princípios ambientais 

A recém-criada Aliança Europeia para uma Recuperação Verde acredita que a luta 
contra as mudanças climáticas devam ser o foco principal da União Europeia sair da 
crise econômica causada pela COVID-19. Acredita-se que a transição necessária para o 
desenvolvimento de uma economia e vida mais sustentável com capacidade de criar 
rapidamente empregos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus.  

Referência: 
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-15/nasce-alianca-europeia-para-defender-
uma-saida-verde-para-a-crise-economica-do-coronavirus.html 
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UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância  

O UNICEF fez recomendações para manter estudantes, professores e funcionários 
seguros na escola e reduzir a propagação da doença. São elas: 

• Estudantes, professores e funcionários doentes ou com sintomas não devem ir 
à escola;  

• Escolas devem reforçar a lavagem regular das mãos com água limpa e sabão, 
uso de álcool em gel ou desinfetantes, e, no mínimo, a limpeza e a desinfecção 
diária de ambientes e de superfícies da escola. 

• Escolas devem ter abastecimento de água, instalações de saneamento e locais 
apropriados para o descarte de lixo e devem seguir procedimentos de limpeza e 
descontaminação; 

• Escolas devem promover o distanciamento social (expressão utilizada para 
definir certas ações adotadas para reduzir a propagação de doenças muito 
contagiosas, que incluem a limitação de reuniões e aglomerações de pessoas. 

No caso de ausências, licença médica ou fechamento temporário da escola, deve-se 
apoiar o acesso contínuo à educação de qualidade, que pode incluir: 

• Ferramentas de ensino a distância; 
• Atividades de leitura e exercícios para estudos em casa; 
• Transmissão de programas de rádio, televisão ou mídia de conteúdo acadêmico; 
• Acompanhamento diário ou semanal dos estudantes, por professores 

designados; 
• Revisão ou desenvolvimento de estratégias para aprendizado acelerado; 

 
Referência:  
https://www.unicef.org/brazil/media/7386/file/principais-mensagens-acoes-prevencao-
covid19-escolas.pdf 
 

2. Fundos e Agências de Fomento 

Banco Mundial 

Resposta do Banco Mundial a COVID-19 na América Latina e Caribe 
 
Em 2 de abril, o Banco Mundial lançou o primeiro lote de projetos específicos para a 
América Latina e o Caribe, aprovados pelo Conselho de Diretores da instituição. O apoio 
à região neste primeiro momento é de US$ 95 milhões para quatro países (Argentina, 
Equador, Paraguai e Haiti). Mais US$ 170 milhões foram desembolsados após o ajuste 
de operações em andamento em vários países. Esses projetos permitirão que os países 
minimizem a perda de vidas, fortaleçam os sistemas de saúde e a vigilância de doenças, 
mitiguem o impacto econômico da pandemia e trabalhem com parceiros e o setor 
privado para tratar de questões e entregas da cadeia de suprimentos. 
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Respostas adicionais incluem: liberação do Crédito com Desembolso Deferido para 
Catástrofes (CAT DDOs) para República Dominicana e Panamá; reestruturação do 
projeto de saúde existente na Bolívia. O CAT DDO é um tipo de empréstimo condicional, 
que necessita um gatilho previamente determinado (por exemplo, desastre atingindo 
uma determinada área, com uma determinada população) para ser desembolsado. 
 
Referência:  
https://www.worldbank.org/pt/news/factsheet/2020/04/02/world-bank-response-to-covid-19-
coronavirus-latin-america-and-caribbean 
 
Financiamento de sistemas de saúde, e micro, média e pequenas empresas  
 
O Banco Mundial e a IFC (Corporação Financeira Internacional) aprovaram um pacote 
de 14 bilhões de dólares de financiamento acelerado para auxiliar companhias e países 
no esforço de prevenir, detectar e responder à COVID-19. O pacote do Banco Mundial 
visa fortalecer o sistema de saúde nacional dos países e a IFC visa financiar as micro, 
pequenas e médias empresas, de maneira que elas consigam pagar as suas contas e 
continuar operando, bem como as empresas do setor de saúde ou que estão conectadas 
a esse setor.  
 
Referência:  
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/17/world-bank-group-
increasescovid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-economies-protect-jobs 
 
Medidas para proteção do setor de turismo  
 
Com a finalidade de mitigar os efeitos negativos do novo coronavírus no turismo, o Banco 
Mundial publicou várias sugestões ações para governos e empresas privadas. Entre elas 
estão a geração de receitas alternativas, a redução da perda de receitas (renunciando à 
cobrança de remarcação e incentivando os clientes a adiar ao invés de cancelar), a 
redução da carga tributária e o fornecimento de liquidez (estendendo linhas de crédito 
ou capital de giro).  
 
Referência:  
https://blogs.worldbank.org/voices/we-cant-travel-we-can-take-measures-preserve-jobs-
tourism-industry 
 
Gerenciamento dos impactos da COVID-19 nos sistemas educacionais  
 
Embora o fechamento de escolas se apresente como uma solução lógica para reforçar 
o distanciamento social nas comunidades, o fechamento prolongado tende a ter um 
impacto desproporcionalmente negativo nos alunos mais vulneráveis. O Banco Mundial 
propõe a criação de planos, que podem incluir a introdução de protocolos para exames 
nas escolas, a implementação de campanhas de práticas de higiene, a imposição do 
fechamento das escolas, a oferta de ensino à distância e o uso de escolas fechadas para 
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fins de emergência. À medida que a fase de emergência se dissipa, as comunidades 
podem passar para o modo de "recuperação", com os governos implementando políticas 
e medidas para recuperar o tempo perdido.  
 
Referência:  
https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systems-
aroundworld-how-countries-are-preparing 
 
Estímulos para a recuperação financeira 
 
De acordo com a organização, quando a crise na saúde for solucionada, muitas famílias 
terão as suas poupanças esgotadas e/ou grandes dívidas, sendo necessário economizar 
mais e consumir menos. Da mesma forma, empresas e instituições financeiras 
precisarão reconstruir seu balanço patrimonial e estarão menos capazes de investir. 
Logo, é razoável esperar que a demanda agregada permaneça deprimida por um longo 
período após o término da pandemia.  

Este será o momento de um estímulo voltado para a recuperação financeira e 
econômica. As ações do governo serão críticas para garantir um retorno rápido a uma 
situação econômica saudável, que dependendo do contexto, podem incluir cortes e 
reformas tributárias, transferências e subsídios em dinheiro e investimentos mais altos 
em setores ou projetos específicos. Dessa forma, há um forte argumento para um 
grande componente de gasto público em um pacote de estímulo.  

Essas ações terão efeitos duradouros no sistema econômico. Mesmo que os 
investimentos tenham os mesmos benefícios no curto prazo, algumas opções serão 
melhores para promover o crescimento sustentável a longo prazo e a redução da 
pobreza. Pensando no futuro, portanto, o foco urgente nas necessidades de curto prazo 
não deve ignorar as oportunidades para alcançar outras metas de longo prazo (e evitar 
tornar as metas de longo prazo ainda mais desafiadoras).  

Oportunidades a longo prazo  

O Banco Mundial enfatiza a necessidade da descarbonização da economia mundial e os 
benefícios a longo prazo decorrentes dessa ação. As escolhas a serem feitas nos pacotes 
de estímulo afetarão a capacidade de atingir esse objetivo, criando riscos, mas também 
oportunidades. Por exemplo, o componente de reforma tributária dos pacotes de 
estímulo pode criar novas taxas de imposto sobre combustível, energia ou carbono e 
diferentes incentivos para reduzir as emissões de carbono. A recente queda nos preços 
globais do petróleo oferece uma oportunidade de revisar os subsídios atualmente em 
vigor em muitos países e redirecionar esses recursos para formas mais eficientes de 
reduzir a pobreza ou impulsionar o crescimento, enquanto avança a transição dos 
combustíveis fósseis. 

Uma ampla gama de investimentos pode aumentar a criação de empregos e os 
rendimentos a curto prazo e gerar benefícios de sustentabilidade e crescimento a longo 
prazo. Exemplos incluem eficiência energética para edifícios existentes; produção de 
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energia renovável; preservação ou restauração de áreas naturais que fornecem serviços 
ecossistêmicos e resiliência a inundações, secas e furacões; a remediação de terras 
poluídas; investimentos em tratamento de água e saneamento; ou infraestrutura de 
transporte sustentável, variando de ciclovias a sistemas de metrô.  

Embora o estímulo possa ser necessário apenas no futuro, agora é a hora de identificar 
o melhor pacote possível, desenvolvendo projetos e políticas que os sustentem. Para 
aqueles que se concentram na ameaça do que a mudança climática representa para 
ganhos de desenvolvimento duramente conquistados em todo o mundo, esta crise tem 
um senso de presságio. Se formos estratégicos na maneira como projetamos respostas 
políticas, podemos alcançar resultados de curto e longo prazo que beneficiam 
interesses nacionais e globais. O planejamento para isso, no entanto, deve começar 
imediatamente. Se acertarmos, a resposta ao COVID-19 pode não apenas minimizar a 
dor e o sofrimento agora, mas também pode criar as bases para um futuro mais verde, 
mais seguro e mais próspero.  
 
Referência:  
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-
coronavirus 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Consequências econômicas provocadas pelo novo coronavírus 
 
O BID está avaliando as consequências econômicas da epidemia em seus países 
membros e contemplando alternativas para oferecer recursos que os ajudem a 
amenizar os efeitos de médio e longo prazo. Sob a liderança técnica da Organização 
Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde, o BID continuará a 
coordenar ações com seus países membros e outras instituições multilaterais para 
assegurar uma resposta adequada à epidemia. 
 
Painel de impactos do novo coronavírus 
 
O BID criou um painel que monitora o impacto do novo coronavírus na América Latina e 
no Caribe em tempo real. De acordo com a instituição, a crise que se desenvolve 
rapidamente, causada pela pandemia da COVID-19, representa um desafio histórico 
para o mundo e para os países da América Latina e do Caribe. Além dos riscos à saúde 
que representa, a pandemia pode reduzir a renda e eliminar empregos para milhões de 
pessoas. Embora seja difícil prever qual será o impacto a médio e longo prazo, é preciso 
que cada região desenvolva soluções rápidas e inovadoras para superar os efeitos desse 
vírus no âmbito social, econômico e fiscal. 

Além do apoio financeiro, os países membros do BID também dispõem do conhecimento 
e da consultoria técnica que é fornecida pelo Banco para ajudar a projetar e implementar 
políticas públicas eficazes. Por esse motivo, com o apoio do Conselho de Administração 

https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-coronavirus
https://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery-covid-19-coronavirus


ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (SUAIE/SMDE) 
PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 

196 

e de diversos especialistas, o BID criou o “Painel de impacto do novo coronavírus: os 
efeitos das medidas de distanciamento social”. 
 
Referências: 
https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-pronto-para-ajudar-os-paises-membros-combater-o-
coronavirus 
https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard 
 
Economia comportamental ajuda no combate à COVID-19 
 
O BID publicou um documento intitulado “A economia do comportamento pode ajudar a 
combater o coronavírus”, disponível no link de referência. Tendo em vista que o 
distanciamento social e as quarentenas podem apresentar efeitos colaterais, tais quais 
o pânico, o aumento de peso, a falta de exercícios físicos, a depressão e o abuso de 
substâncias perigosas, deve-se levar em consideração as ferramentas da economia do 
comportamento que já se mostraram eficazes no passado para mitigar os efeitos da 
atual pandemia. Dessa forma, o documento apresentado descreve os vieses de 
comportamento que as pessoas podem apresentar durante a crise, resume algumas 
recomendações de como superá-los e oferece uma aplicação detalhada dos princípios 
da economia do comportamento a condutas desejadas durante essa pandemia. 
 
Referências: 
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do- 
comportamento-pode-ajudar-a-combater-o-coronavirus.pdf  
 
Economia comportamental ajuda no combate à COVID-19 

O BID publicou um documento intitulado “A economia do comportamento pode ajudar a 
combater o coronavírus”, disponível no link de referência. Tendo em vista que o 
distanciamento social e as quarentenas podem apresentar efeitos colaterais, tais como 
pânico, o aumento de peso, a falta de exercícios físicos, a depressão e o abuso de 
substâncias perigosas, deve-se levar em consideração as ferramentas da economia do 
comportamento que já se mostraram eficazes no passado para mitigar os efeitos da 
atual pandemia. Dessa forma, o documento apresentado descreve os vieses de 
comportamento que as pessoas podem apresentar durante a crise, resume algumas 
recomendações de como superá-los e oferece uma aplicação detalhada dos princípios 
da economia do comportamento a condutas desejadas durante essa pandemia.  

Referência:  
https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-economia-do-
comportamento-pode-ajudar-a-combater-o-coronavirus.pdf 

FMI - Fundo Monetário Internacional 
 
“Sou grata à presidência saudita por convocar essa cúpula extraordinária - para que 
possamos nos alinhar como uma comunidade global para proteger a vida das pessoas e 
proteger a economia mundial. Nós projetamos uma contração da produção global em 
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2020 e uma recuperação em 2021. A profundidade da contração e a rapidez da 
recuperação dependem da velocidade de contenção da pandemia e de quão fortes e 
coordenadas são nossas ações de política monetária e fiscal.  

Vocês, líderes do G20, já tomaram medidas extraordinárias para salvar vidas e proteger 
suas economias.  

É particularmente crítico o apoio fiscal direcionado a famílias vulneráveis e a grandes e 
pequenas empresas, para que possam permanecer à tona e voltar rapidamente ao 
trabalho. Caso contrário, levará anos para superar os efeitos de falências e demissões 
generalizadas. 

Esse apoio acelerará a eventual recuperação e nos colocará em melhores condições 
para enfrentar desafios como excesso de dívida e interrupção dos fluxos comerciais.  

É primordial reconhecermos a importância de apoiar mercados emergentes e 
desenvolver economias para superar o peso da crise e ajudar a restaurar o crescimento. 
Eles se veem particularmente afetados por uma combinação de crise da saúde, parada 
súbita da economia mundial, fuga de capitais para a segurança e - para alguns - queda 
acentuada nos preços das commodities. Esses países são o foco principal de nossa 
atenção. Temos uma capacidade financeira considerável de US $ 1 trilhão para defendê-
los, trabalhando em estreita colaboração com o Banco Mundial e outras Instituições 
Financeiras Internacionais (IFIs). O desafio, porém, é enorme:  

Um número excepcionalmente grande de países exige simultaneamente financiamento 
de emergência do FMI.  

Os mercados emergentes são afetados drasticamente por altas saídas de capital e 
escassez grave de liquidez cambial.  

Muitos países de baixa renda entram nesta crise sob um alto ônus da dívida.  

Devemos agir em pé de igualdade com a magnitude do desafio. Para nós, do FMI, isso 
significa trabalhar com vocês para tornar nossas respostas às crises ainda mais forte. 
Para isso, pedimos o seu apoio para:  

Dobrar nossa capacidade de financiamento de emergência.  

Aumentar a liquidez global por meio de uma alocação considerável de DSE (direito de 
saque especial), como fizemos com sucesso durante a crise global de 2009 e expandindo 
o uso de facilidades do tipo swap no Fundo.  

Apoiar as ações dos credores bilaterais oficiais para aliviar o ônus da dívida de nossos 
membros mais pobres durante os períodos de crise global.  

Vamos superar essa crise juntos. Juntos, prepararemos o terreno para uma 
recuperação mais rápida e mais forte.”  
 
Kristalina Georgieva  
Diretora Administrativa do Fundo Monetário Internacional  
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Referência: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/26/pr20108-remarks-by-imf-managingdirector-
during-an-extraordinary-g20-leaders-summit 
  
Financiamento emergencial aos países  
 
O FMI divulga maneiras que podem ajudar os países a lidar com os efeitos econômicos 
do novo coronavírus. Entre as medidas, destaca-se a existência de financiamentos de 
emergência para atender a área de saúde, o alívio da dívida dos países mais pobres e 
vulneráveis, a ampliação dos programas já existentes, a criação de novos acordos de 
financiamento e também o desenvolvimento de capacidades voltado para o 
desenvolvimento de atividades de assistência técnica e treinamento. 
 
Referência:  
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/02/28/how-the-imf-can-help-
countriesaddress-the-economic-impact-of-coronavirus/coronavirus-infographic 
  
Alívio da dívida para os países mais pobres  
 
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial emitiram uma declaração aos 
países do G20, exortando que os credores bilaterais oficiais suspendessem os 
pagamentos de dívidas dos países da AID (Associação Internacional de Desenvolvimento) 
que solicitarem tolerância. Isso ajudará esses países a enfrentarem os desafios 
impostos pelo surto do novo coronavírus, assim como garantirá tempo para uma 
avaliação dos impactos da crise.  
 
Referência:  
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2020/03/25/joint-statement-from-the-
worldbank-group-and-the-international-monetary-fund-regarding-a-call-to-action-on-the-
debt-ofida-countries 
  
Rastreador de políticas econômicas 
  
O Fundo Monetário Internacional criou, em 24 de março de 2020, um rastreador de 
políticas econômicas que resume as principais respostas econômicas (fiscal, 
monetária/macrofinanceira e taxa de câmbio/balanço de pagamentos) que os governos 
estão adotando para limitar o impacto humano e econômico da pandemia da COVID-19. 
O rastreador inclui as economias do G-20 e a União Europeia / Área do Euro. 
 
Referência:  
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
 
Salvar vidas versus salvar a economia: um falso dilema 
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A Diretora Administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, e o Secretário Geral da OMS, Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicaram um artigo sobre a difícil escolha entre salvar 
vidas ou salvar empregos. Na verdade, trata-se de um falso dilema na medida em que o 
controle da propagação do vírus é um pré-requisito para salvar as economias.  

Isso é o que aproxima a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) – a OMS existe para proteger a saúde das pessoas e é quem deve 
ditar as prioridades nesta área; o FMI existe para proteger a saúde da economia 
mundial, aconselhar sobre prioridades econômicas e conceder empréstimos. 

Os líderes dessas organizações fazem um apelo para que os governantes, sobretudo dos 
países emergentes, reconheçam que proteger a saúde pública e ajudar as pessoas a 
voltar ao trabalho são objetivos indissociáveis. 

A evolução da crise sanitária e o destino da economia global estão indissoluvelmente 
ligados. Combater a pandemia é uma condição necessária para a recuperação 
econômica. Por isso, a OMS e o FMI estão trabalhando juntos e com outros organismos 
internacionais para ajudar os países a suprir suas necessidades mais básicas. 
 
Referência:  
https://www.imf.org/pt/News/Articles/2020/04/03/vs-some-say-there-is-a-trade-off-save-
lives-or-save-jobs-this-is-a-false-dilemma 

NDB - Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

Programa de Assistência Emergencial 
 
O Conselho Administrativo do NBD aprova empréstimo de RMB 7 bilhões (cerca de 986 
bilhões de dólares)  do programa de assistência emergencial para a China na luta contra 
a epidemia de COVID-19. É o primeiro projeto de assistência emergencial do NBD em 
resposta a uma epidemia em seus países membros e também o maior empréstimo do 
Banco até o momento. Este orçamento financiará gastos urgentes e inesperados em 
saúde pública. 
 
Referência: 
https://www.ndb.int/press_release/ndb-board-of-directors-approves-rmb-7-billion-
emergency-assistance-program-loan-to-china-to-fight-covid-19-outbreak/ 

3. Redes Internacionais de Cidades 

AL-LAS e Metropolis  
 
As redes Aliança euro-latinoamericana de cooperação entre cidades e Metropolis 
criaram a plataforma “Cities For Global Health” que, até o fechamento da presente 
edição do Repositório de Referência de Boas Práticas Internacionais, conta com 332 
iniciativas de 79 cidades em 29 países. Uma vez que o vírus se espalha 
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independentemente das fronteiras administrativas, escalas territoriais ou condições 
climáticas, afetando milhões de indivíduos simultaneamente de maneiras diferentes, ele 
nos leva a superar também as barreiras de gerenciamento. Nos espaços 
metropolitanos, a colaboração das cidades e periferias centrais e a incorporação de uma 
governança metropolitana podem fazer uma enorme diferença para garantir que a 
qualidade de vida não seja mais ameaçada em cenários de fragilidade e que ninguém 
seja deixado para trás. 

A colaboração entre administrações de diferentes níveis é fundamental para lidar com 
esta crise. Buscando promover respostas coletivas e facilitar o acesso dos tomadores 
de decisão a experiências em primeira mão sobre como as áreas urbanas em todo o 
mundo podem lidar com situações semelhantes, governos locais e regionais de todos os  

tamanhos de todo o mundo são convidados a compartilhar na plataforma: 

● Iniciativas (planos, estratégias, políticas) projetadas especificamente como uma 
reação ao surto da COVID-19; 

● Iniciativas projetadas para enfrentar outras emergências de saúde, como crises 
sanitárias ou epidemias. 

Referência:  
https://www.citiesforglobalhealth.org/ 

Webinar sobre o replanejamento da cooperação e a ação internacional de governos 
locais  

Diante da intensificação da desigualdade social em um contexto de pandemia, os vícios 
sustentados pelo atual modelo de gestão da nossa sociedade têm trazido ainda mais 
consequências. Por isso, foi organizado um Webinar com a participação de quatro 
especialistas para auxiliar governos locais na construção de uma perspectiva de 
cooperação descentralizada e integrada que coloque a vida das pessoas em primeiro 
lugar.   

Referência: 
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-
descentralizada/ 

CGLU - Cidades e Governos Locais Unidos 

Programa de aprendizado online entre governos locais 
 
A rede UCLG, juntamente com a UN-Habitat e Metrópoles, tem desenvolvido uma 
iniciativa virtual de compartilhamento de informações e experiências entre governos 
locais. Através do programa “Live Learning Experience”, grupos envolvidos no governo 
local de cidades da rede podem aprender um com outro, enquanto contribuem com a 
construção de uma comunidade ativa online e com a difusão e desenvolvimento de novas 
informações acessíveis.  
 
Referência: 

https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-descentralizada/
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-descentralizada/
https://proyectoallas.net/2020/04/22/ciclo-de-debates-sobre-el-covid-19-y-la-cooperacion-descentralizada/
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https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak 
 
Discussão da agenda de paz na era pós COVID-19 
 
Diante do aumento geral da violência e da desigualdade social ocasionados pelo contexto 
atual de crise, a iniciativa Live Learning Experience apresentou uma roda de conversa 
sobre a reestruturação da paz. Assim, foi estabelecida a prioridade do estabelecimento 
da paz positiva, ou seja, a paz baseada no desenvolvimento econômico, igualdade de 
acesso, saúde, educação e cultura.  

Referência: 
https://www.uclg.org/en/media/news/peace-agenda-during-and-after-covid-19 

Cidades Educadoras 

Inclusão da perspectiva juvenil nas boas práticas 

Dada a situação extraordinária de vida atual e seu impacto sobre a qualidade de vida de 
crianças e adolescentes, a rede Cidades Educadoras desenvolveu um apanhado de boas 
práticas. Em defesa da abordagem, é expressa a importância da convivência e do 
aprendizado em sociedade para o desenvolvimento cognitivo adequado dos mais jovens. 
 
Referência: 
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-
ciudades-educadoras/ 
 

C40 

Hub do conhecimento 
 
Com a finalidade de trazer às autoridades municipais maneiras comprovadas de 
trabalho, políticas experimentais e acesso a colegas que podem ajudá-las a acelerar 
soluções na gestão da crise da COVID-19, a rede C40 disponibilizou o seu Hub do 
conhecimento. A plataforma consiste em uma coleção com curadoria de mídia e 
recursos sobre tópicos relevantes para as equipes e departamentos dos prefeitos, tais 
quais resíduos, alimentos, edificações, transporte, envolvimento público, etc. A rede 
segue disseminando as atualizações relevantes para a cidade e sintetizando conselhos 
práticos provenientes do compartilhamento de conhecimento de cidade para cidade na 
comunidade C40. No médio e longo prazo, apoiarão as cidades na busca de uma melhor 
recuperação em direção a um futuro sustentável e seguro para o clima. 
 
Referência:  
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US 
 
Força-tarefa global pela reestruturação 
 

https://www.uclg.org/en/issues/live-learning-experience-beyondtheoutbreak
https://www.uclg.org/en/media/news/peace-agenda-during-and-after-covid-19
https://www.uclg.org/en/media/news/peace-agenda-during-and-after-covid-19
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-ciudades-educadoras/
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-ciudades-educadoras/
https://www.edcities.org/pt/la-mirada-de-infancia-en-la-respuesta-al-covid-19-de-las-ciudades-educadoras/
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-and-coronavirus-covid-19?language=en_US
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As prefeituras envolvidas com a rede de cidades C40 resolveram, em uma estratégia 
conjunta, enfrentar a questão da recuperação econômica e social sem objetivar o 
retorno ao status quo anterior. Com o propósito de construir um futuro mais justo, 
saudável e igualitário, foram desenvolvidos 9 princípios guia dessas forças-tarefa em 
governos locais. 
 
Referência:  
https://www.c40.org/other/covid-task-force 

Global Resilient Cities Network 

Compartilhando conhecimento para responder com resiliência 
 
O programa “Compartilhando conhecimento para responder com resiliência”, da rede 
Global Resilient Cities Network, conta com o apoio da Rockefeller Foundation e do Banco 
Mundial. Semanalmente, são realizados seminários online que têm a finalidade de 
compartilhar informações entre as cidades para que elas possam elaborar uma 
resposta à rápida pandemia da COVID-19. 

Os tópicos abordados pelos seminários são: “Abordagens inclusivas para combater a 
COVID-19 em assentamentos informais”, “Resiliência Holística em Ação”, "Resposta 
rápida e adaptação em tempos de crise", “Alavancando a tecnologia para responder ao 
novo coronavírus e criar resiliência urbana" e "Respostas e continuidade do governo". 
Os seminários estão disponíveis no link de referência. 
 
Referência:  
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-
knowledge-to-respond-with-resilience/ 
 
Cidades na linha de frente  
 
Alavancando sua rede de 98 cidades, representando mais de 220 milhões de pessoas em 
todo o mundo, a campanha "Cidades na linha de frente" da Global Resilient Cities 
Network permite a comunicação entre as cidades para difundir o conhecimento e as 
melhores práticas de resiliência, reduzindo, assim, o impacto do novo coronavírus. Por 
meio deste programa, o GRCN oferece suporte, consultoria e ferramentas em tempo 
real para as cidades, dentro e fora de sua rede, pois muitas enfrentam desafios comuns, 
como sistemas de saúde pública sobrecarregados e o fechamento de empresas, 
transportes e vida pública. Além disso, a campanha também permite o 
compartilhamento de dados e conhecimentos vitais entre os membros, incentivando 
uma resposta mais rápida e eficiente à pandemia e reduzindo potencialmente o impacto 
sobre os mais vulneráveis.  
 
Referência:  

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-knowledge-to-respond-with-resilience/
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-knowledge-to-respond-with-resilience/
https://www.rockefellerfoundation.org/blog/grcn-coronavirus-speaker-series-sharing-knowledge-to-respond-with-resilience/
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https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-
launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19-fight-862425734.html 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade 

O ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade -, através de uma página exclusiva de 
assuntos sobre ações locais de enfrentamento à COVID-19, tem atuado na coleta de 
informações e recursos que possam ser utilizados para a rede como um todo e também 
pelas suas cidades integrantes. Desse modo, visando inspirar o trabalho de governos 
locais, a rede tem disposto de diversos recursos relacionados ao novo coronavírus, como 
as seguintes iniciativas regionais: 

● Compilação de uma lista de eventos e conferências afetados pela pandemia e 
que são relevantes para a rede. O trabalho tem sido atualizado regularmente 
com base nas informações mais recentes disponíveis e traz informações quanto 
a cancelamentos, adiamentos e utilização de métodos on-line. Acesse aqui. 

● Desenvolvimento de webinars da série de seminários on-line sobre histórias de 
resiliência de cidades e que conta com a presença de diversos líderes e oficiais 
envolvidos nesta temática. A iniciativa aborda temas como respostas a 
desastres, distribuição de ajuda, populações vulneráveis, governança e 
competências de jurisdição no contexto da crise do novo coronavírus. Acesse o 
primeiro webinar aqui. 

● Construção de artigos regionais que compilam idéias e ajustes iniciais que os 
membros da rede estão adaptando no âmbito da saúde e sustentabilidade e como 
a pandemia tem afetado este trabalho. Acesse os artigos aqui e aqui. 

● Utilização da hashtag #RadarICLEI_Covid19 em publicações feitas pelo ICLEI 
América do Sul em suas redes sociais. As publicações abordam referências 
nacionais e internacionais para informar, inspirar e apoiar as ações dos 
governantes locais.  

● Desenvolvimento de uma página de recursos pelo ICLEI África coletando uma 
variedade de informações personalizadas para cidades africanas e governos 
locais. Acesse aqui. 

 
Referência:  
https://iclei.org/en/covid19_resources.html 
 
Compartilhamento de alternativas de transporte. 
  
Diante da necessidade de manter as cidades abastecidas e funcionais durante a 
pandemia da COVID-19, o ICLEI tem desenvolvido um apanhado de informações a 
respeito das respostas, ações e perspectivas do transporte urbano nas cidades da rede. 
Dessa maneira, para auxiliar governos locais ao redor do mundo, foi desenvolvida uma 
página oficial na qual atualizações a respeito das inovações promissoras de mobilidade 
são constantemente disponibilizadas. 
 

https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19-fight-862425734.html
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19-fight-862425734.html
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/the-global-resilience-cities-network-launches-its-cities-on-the-frontline-campaign-to-help-in-covid-19-fight-862425734.html
https://iclei.org/en/covid19_resources.html
https://talkofthecities.iclei.org/events-affected-by-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=0bDe3NjKlVM&feature=youtu.be
https://icleiusa.org/pressing-forward-local-governments-advance-climate-and-sustainability-amid-global-health-crisis/
https://talkofthecities.iclei.org/how-covid-19-is-affecting-the-work-of-local-government-sustainability-managers/
https://twitter.com/search?q=%23RadarICLEI_Covid19&src=typed_query
https://africa.iclei.org/covid-19/
https://iclei.org/en/covid19_resources.html
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Referencia: 
https://ecomobility.org/covid19-transport-resources/ 
 
Daring Cities 2020, o fórum virtual para lideres Urbanos 
 
Com o objetivo de orientar líderes urbanos em direção ao desenvolvimento sustentável, 
após a COVID-19, a rede ICLEI organizará o fórum global Daring Cities 2020. Durante os 
dias 7 e 28 de outubro, esse fórum virtual será responsável por propiciar um ambiente 
inclusivo e centralizador de informações para especialistas e tomadores de decisões. 
Assim, evitando exclusões, as palestras e discussões acontecerão em diferentes línguas 
e horários. 

Referência: 
https://daringcities.org/  
 

Mercocidades 

Webinar de cooperação e compartilhamento de medidas e informações  

Foram realizados três webinars, que proporcionaram uma troca de informações entre 
os governos locais e a academia, para facilitar o intercâmbio de políticas e a cooperação 
regional em um contexto de pandemia. Assim, foi possível integrar políticas do sul da 
América Latina e evitar a intensificação de sua vulnerabilidade diante de um cenário de 
incerteza e ansiedade. 

Referência: 
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-
cooperacion-en-contexto-de-pandemia/ 

Metropolis 

Fomento ao debate entre governos locais 
 
Com o intuito de melhorar a gestão de risco e a resiliência das cidades durante a 
pandemia, a rede de cidades Metrópolis vai promover, no dia 12 de maio, um debate 
sobre o papel da cooperação descentralizada no cenário da COVID-19. Com o formato 
de mesa redonda, a iniciativa poderá facilitar a troca de experiências e o 
compartilhamento de informações entre governos e lideranças locais.  
 
Referência: 
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-
seminar 

Iniciativa da Governança de Emergência para Cidades e Regiões 

A rede de cidades Metropolis deu início, em parceria com a rede CGLU e a LSE Cities, ao 
projeto de análise de gestão e implicações da crise da pandemia nas cidades. Nesse 
sentido, a iniciativa conjunta visa contribuir para fornecer insights sobre como elaborar 

https://ecomobility.org/covid19-transport-resources/
https://ecomobility.org/covid19-transport-resources/
https://daringcities.org/
https://daringcities.org/
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-cooperacion-en-contexto-de-pandemia/
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-cooperacion-en-contexto-de-pandemia/
https://mercociudades.org/invitacion-mercociudades-seminario-regional-de-intercambio-y-cooperacion-en-contexto-de-pandemia/
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-seminar
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-seminar
https://www.metropolis.org/agenda/debates-covid-and-decentralized-cooperation-2nd-seminar
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respostas urbanas ou territoriais a emergências complexas, que incluem a prática da 
governança.  

Referências:  
https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-
impact-covid-19-and-its-aftermath 
https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-
monitoring-impact-covid-19-and-its 
http://www.lse.ac.uk/cities/news/20.06.05-Emergency-Governance-Initiative 
 

https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its-aftermath
https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its-aftermath
https://www.uclg.org/en/media/news/emergency-governance-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its-aftermath
https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its
https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its
https://www.metropolis.org/news/launch-emergency-governance-initiative-cities-and-regions-monitoring-impact-covid-19-and-its
http://www.lse.ac.uk/cities/news/20.06.05-Emergency-Governance-Initiative
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