ESPANHA
Em caso de urgência, o contacto recomendado é o 112. Santiago de Compostela o
contacto é o mesmo, estando enquadrada na Estremadura e Olivença, o contacto
indicado será 900 400 116, por integrar Galiza / WhatsApp: +34 600 802 802
#estevirusloparamosunidos
Divisão de Emergência Consular do Ministério, ativa 24 horas por dia: +34 91 394 8900
Plataforma informativa da Covid-19: www.mscbs.gob.es / https://covid19.isciii.es
Disponibilização oficial diária da evolução da pandemia: Informes Covid-19
Guia das medidas adotadas no âmbito social e económico face à Covid-19 de linguagem
simplificada
Plano de transição para uma Nova Normalidade: Fase 1 / Fase 2 / Fase 3
Aplicações com todas as medidas de proteção social e económicas adotadas face à
Covid-19: Android / Apple
Aplicação Radar COVID: Android / Apple

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Espanha

2 de outubro








O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, solicitou aos 27 a aprovação do Fundo Europeu
de Recuperação o mais rápido possível para enfrentar as consequências da pandemia
(lamoncloa.gob.es);
Madrid aplicará as restrições à data, a partir das 22 horas, mas avisa que pode
“provocar caos” (El País / vídeo);
A Organização Mundial de Saúde admite não saber o que está a falhar em Espanha,
para que este seja o país com mais casos de Covid-19 (El País);
Continua braço-de-ferro entre governos espanhol e regional de Madrid (RTP);
Desemprego baixa em Espanha e sobem inscritos na Segurança Social (Sic Notícias);
Restrições em dez municípios de Madrid entram em vigor esta noite (Expresso);

1 de outubro



Governo dá 48 horas a Madrid para alargar restrições a toda a comunidade (RTP);
Medidas de restrição não estão a ser bem aceites na Europa (Sic Notícias);

30 de setembro







A Segurança Social registou um saldo negativo de 7.690,87 milhões de euros
(lamoncloa.gob.es);
O governo espanhol anuncia acordo para estender restrições a toda a Madrid (Sapo);
O governo decidiu suspender a aplicação das regras fiscais em 2020 e 2021 como
medida extraordinária para enfrentar a crise da Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O governo e as comunidades autónomas acordaram as ações coordenadas em saúde
pública para controlar infeções por Covid-19 (mscbs.gob.es);
A Segurança Social pagou 160 milhões de euros em benefícios a mais de 151 mil
trabalhadores independentes (lamoncloa.gob.es);
O deficit do Estado é de 5,39% do Produto Interno Bruto (PIB) até agosto devido ao
impacto da Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
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29 de setembro


O Conselho de Ministros aprovou um Real Decreto-Lei que permite às comunidades
autónomas contratar profissionais de saúde para lidar com a Covid-19
(mscbs.gob.es);

28 de setembro


Espanha realizou mais de 9,3 milhões de testes de Proteína C Reativa (PCR) desde o
início da pandemia (mscbs.gob.es);

27 de setembro







1 milhão de mortos: a crise do coronavírus (El País);
Governo espanhol pode decidir terça-feira medidas a tomar em Madrid (Jornal
Económico);
O porta-voz do Grupo Covid-19 para a Comunidade de Madrid, Emilio Bouza,
demitiu-se do cargo dois dias depois de aceitar o convite, na sequência das
divergências entre governo central e regional (Jornal de Notícias);
Taxista português em Madrid relata gravidade da situação na cidade (Tvi24);
“Não se brinca com uma pandemia”: Europa reforça prevenção (Sol);

26 de setembro




A pandemia que “abanou” o planeta (Reportagem fotográfice de El País);
O Ministério da Saúde ultimou o percurso da intervenção na saúde face ao impacto
da crise da pandemia da Covid-19 (El País);
Coronavírus coloca saúde de Espanha de joelhos (Deutsche Welle);
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25 de setembro








O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, propôs-se a reforçar a arquitetura multilateral
para, juntos, se enfrentarem os grandes desafios globais e impactos da Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
Governo espanhol queria confinar toda a cidade de Madrid (Jornal de Notícias);
Madrid alarga confinamento parcial a mais dez municípios (Jornal de Notícias);
O primeiro-ministro espanhol participou do Evento Virtual de Alto Nível
“Solidariedade Internacional face à recessão económica causada pela Covid-19”,
juntamente com a Subsecretária Geral das Nações Unidas, Amina J. Mohammed, e o
Presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado (lamoncloa.gob.es);
Governo espanhol considera insuficientes medidas tomadas pela região de Madrid
(RTP);

24 de setembro











95% dos centros educativos não registaram nenhuma incidência relacionada à Covid19 do ano letivo (mscbs.gob.es);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, valorizou o papel fundamental da Economia
Social na recuperação após encontro com os mais altos representantes do setor
(lamoncloa.gob.es);
“Aumento preocupante” de casos Covid-19: União Europeia alerta para “dupla
pandemia” com chegada da gripe (Renascença);
O governo dedicou mais de 25 mil milhões de euros ao setor do turismo com a
aprovação da União Europeia (lamoncloa.gob.es);
A velocidade da transmissão do vírus na Catalunha aumentou (El País);
O Grupo COVID-19, criado no âmbito do “Espaço de Cooperação” entre os governos
da Espanha e de Madrid para monitorar e responder à evolução da pandemia nesta
comunidade autónoma, concordou em nomear Emilio Bouza como porta-voz
(lamoncloa.gob.es);
Espanha já cancelou 2.796 aulas desde o início do ano letivo (RTP);
Jovens procuram emprego no “deserto” laboral espanhol (euronews);
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23 de setembro







Teletrabalho em Espanha: empresas têm de pagar custos (Diário de Notícias);
Consulte o comparecimento para atualização de informações sobre a situação e
medidas adotadas em relação à Covid-19 (mscbs.gob.es);
Madrid resiste ao confinamento e pede ajuda “urgente” ao governo (El País);
Espanha encabeça a segunda vaga da Europa (El País);
Aldeia espanhola junto à fronteira portuguesa em isolamento social (Sol):
Pandemia em Espanha continua fora de controlo com os números de casos a subir
(Sic Notícias);

22 de setembro












Espanha anunciou a redução do tempo de quarentena para 10 dias (Renascença);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, reuniu-se por videoconferência com o
Presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, no âmbito da 75.ª Assembleia Geral das
Nações Unidas que se realiza nestes dias: ambos países desempenham um papel
muito ativo em fóruns internacionais na luta contra a pandemia Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
O Instituto de Saúde Carlos III participou num programa europeu de investigação em
infra-estruturas de dados de saúde na Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O vírus supera os 1000 contágios por cada 100 mil habitantes em 16 zonas sem
restrições em Madrid (El País);
O Ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, apelou à população de Madrid para
limitar os seus movimentos e contactos ao “essencial”, a fim de travar a propagação
da epidemia de Covid-19 (Observador);
Espanha precisa de mais de 5 mil médicos para manter média europeia (Notícias ao
Minuto);
Atlético Madrid suspende treinos após vários casos de Covid-19 no plantel (Sapo);
O governo começou a regular a mobilidade de trabalho, com a aprovação do decreto
que visa a realização de trabalho à distância, isto é, virtualmente (comunicado);
A Comissão de Saúde Pública aprovou a inclusão de testes antigénicos como uma
ferramenta de diagnóstico e triagem rápida para Covid-19 (mscbs.gob.es);
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21 de setembro











O primeiro dia do novo confinamento para um terço da cidade de Madrid (Expresso);
Espanha realizou mais de 8,5 milhões de testes de PCR desde o início da pandemia
(mscbs.gob.es);
O Ministério da Saúde lançou a campanha “Eu me vacino. Este ano faço a diferença”
para reforçar a vacinação contra a gripe (mscbs.gob.es);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, acordaram em fortalecer a cooperação entre as duas administrações,
estadual e autónoma, a fim de planejar as respostas mais adequadas contra o
coronavírus na região (lamoncloa.gob.es);
Saúde notifica mais de 31 mil novas infeções no fim de semana, um terço delas em
Madrid (El País);
A primeira reunião do Grupo Covid-19 estabeleceu um cronograma de trabalho para
os próximos dias (lamoncloa.gob.es);
A Catalunha realizou testes em massas nas escolas, alcançando os 500 mil testes de
PCR (El País);
Espanha e Reino Unido reforçam combate ao avanço da Covid-19 (euronews);
Áreas metropolitanas enfrentam segunda vaga da Covid-19 (RTP);

20 de setembro


Vejas os registos fotográficos dos protestos contra o confinamento em Madrid (El
País);

19 de setembro



Yolanda Díaz destacou o papel dos agentes sociais na proteção do emprego e na
recuperação económica (lamoncloa.gob.es);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afastou cenário de novo confinamento total de
Espanha (Jornal de Notícias);
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18 de setembro







Espanha volta a ser o epicentro da pandemia de Covid-19 (Sábado);
Madrid vai limitar mobilidade a mais de 850 mil de habitantes: a população poderá
sair do seu bairro para ir trabalhar, ao médico ou levar os seus filhos à escola, e o
número de pessoas que se podem reunir é reduzido de 10 para 6 (Notícias ao
Minuto);
Bairros mais pobres de Madrid sofrem surto descontrolado (Sol);
Europa prepara medidas mais restritivas para tentar salvar o Natal (Jornal de
Notícias);
Espanha vai tomar medidas mais drásticas face ao aumento de novos casos (RTP);

17 de setembro







A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para taxas de transmissão alarmantes
na Europa (Expresso);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, sublinha a necessidade de travar as alterações
climáticas, garantindo um crescimento sustentável que garanta o bem-estar das
pessoas, no âmbito da recuperação económica após o impacto da Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
A ministra da Defesa, Margarita Robles, e o ministro da Saúde, Salvador Illa, visitaram
a Sede da Unidade de Emergência Militar (UME) para ver em primeira mão o trabalho
de rastreamento que os militares estão realizando para impedir a expansão da Covid19 em Madrid (lamoncloa.gob.es);
O Ministério da Saúde comemorou o Dia Mundial da Segurança do Paciente
declarado pela OMS: em um dia virtual sobre práticas seguras em tempos de Covid19 (lamoncloa.gob.es);

16 de setembro



Madrid anuncia medidas “mais drásticas” com confinamento seletivo (Rádio
Renascença);
A partir da próxima segunda-feira, o governo vai distribuir um total de 15 milhões de
máscaras (mscbs.gob.es);
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O ministro da Justiça, Juan Carlos Campo, agradeceu, em sessão plenária do
Congresso dos Deputados, o apoio majoritário dos grupos políticos na aprovação do
projeto de medidas processuais e organizacionais para o enfrentamento da Covid-19
no âmbito da administração da Justiça (lamoncloa.gob.es);

15 de setembro






Espanha, escolhida novamente para produzir a vacina contra a Covid-19
(mscbs.gob.es);
Espanha participa de cúpula internacional com 18 países para fortalecer a cooperação
científica contra Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
“25 anos de vacinação foram apagados em 25 semanas” (El Pais);
Espanha ultrapassou os 600 mil contágios (Notícias ao Minuto);
Espanha fecha primeira escola devido a dois professores infetados (Renascença);

14 de setembro






Espanha realiza mais de 7,6 milhões de testes de Proteína C Reativa (PCR) desde o
início da pandemia (mscbs.gob.es);
Catalunha regista quatro reinfecções de Covid-19 (El Pais);
O Ministério das Finanças vai promover decreto com as medidas mais urgentes para
que os municípios aumentem seus recursos e espaço orçamentário
(lamoncloa.gob.es);
O Ministro da Cultura e do Desporto, José Manuel Rodríguez Uribes, defende cultura
segura na União Europeia (lamoncloa.gob.es);

11 de setembro


Espanha duplica indicador da Organização Mundial de Saúde e torna-se o país
europeu com a maior taxa de positividade (Executive Digest);
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10 de setembro


Governo e comunidades autónomas confirmam redução de surtos associados ao
setor agropecuário, mas destacam que devemos continuar em alerta
(lamoncloa.gob.es);

9 de setembro



O Ministério da Saúde assinou com as comunidades autónomas um novo pacote de
medidas de coordenação para reforçar o controlo da Covid-19 (mscbs.gob.es);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que a unidade e a co-governação
permitirão quebrar a segunda onda de Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

8 de setembro






Espanha testa em humanos potencial vacina da Covid-19 (euronews);
O Ministério da Saúde lançou a campanha #EstoNoEsUnJuego para reforçar o
cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 (mscbs.gob.es /
conteúdo);
Catalunha aprovou a proposta do governo de redução da quarentena de 14 para 10
dias (El País);
Espanha é 1.º país da Europa Ocidental a superar 500 mil casos de Covid-19
(Deutsche Welle);

7 de setembro




Espanha espera receber três milhões de doses da vacina de Oxford em dezembro
(Diário de Notícias);
Espanha já realizou mais de 7 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(mscbs.gob.es);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que “Não podemos agir como fazíamos
antes da pandemia. Nós precisamos de um novo clima político: unidade e
entendimento.” (vídeo);
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Espanha dá sinais de estar já na segunda vaga de Covid-19 (RTP);
Espanha é o 1.º país da Europa Ocidental a ter mais de meio milhão de infeções
(Público);
Escolas da Espanha têm roteiro anticoronavírus (El País);

6 de setembro



Estudo defende que Espanha já vive “segunda vaga” e outros países europeus estão
por dias (Público);
Covid-19 retira 40 milhões de turistas a Espanha (Jornal de Negócios);

4 de setembro



Madrid limita a capacidade em reuniões e eventos sociais e muda as distâncias de
segurança na hospitalidade (El País);
68% dos espanhóis são a favor de receber uma futura vacina Covid-19
(lamoncloa.gob.es);

3 de setembro



O ministro da Saúde, Salvador Illa, descartou a hipótese de um confinamento geral e
cerca sanitária a Madrid (El País);
O crescimento da epidemia desacelera e adiciona quase 9 mil novos casos (El País);

2 de setembro





Madrid acumula quase um terço dos novos casos de coronavírus (El País);
O ministro da Saúde, Salvador Illa, a ministra da Política Territorial e Funções Públicas,
Carolina Darias, e o presidente da Federação Espanhola de Municípios e Províncias
(FEMP), Abel Caballero, realizaram uma reunião para abordar o envolvimento dos
municípios na resposta à Covid-19 (mscbs.gob.es);
Vários estudos confirmam que os corticosteroides reduzem a mortalidade de casos
de Covid graves em um terço (El País);
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O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, recebeu o
reconhecimento da associação da indústria de tecnologia digital em Espanha
(AMETIC) pelo trabalho do ministério na promoção e apoio ao setor empresarial em
o desenvolvimento de capacidades produtivas para a fabricação de insumos
médicos de combate à Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
Porquê é que você não recebe os alertas do Covid Radar? (El País);
O Ministério do Tesouro aprovou a distribuição, pelas comunidades autónomas, de 2
mil milhões da parcela educacional do Fundo COVID (lamoncloa.gob.es);
A evolução da epidemia abrandou, apesar de 8.581 novos casos (El País);
Um estudo preliminar em hospitais espanhóis sugere que o plasma reduz a
mortalidade por Covid (El País);
Espanha com mais 30 mil desempregados em agosto (Porto Canal);

1 de setembro






O governo propôs uma modificação normativa para melhorar a segurança jurídica das
medidas estabelecidas pelas Comunidades Autónomas para o combate da pandemia
(lamoncloa.gob.es);
De museu científico a hospital Covid-19 (El País);
Dados de turismo internacional de julho refletem o impacto negativo da Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
Espanha foi o país europeu que registou mais perdas de empregos no primeiro
semestre do ano (El País);

31 de agosto






O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, apelou à unidade e coesão social e territorial
para superar a crise provocada pela pandemia (lamoncloa.gob.es);
Agosto terminou com mais de 5 mil casos diários, cinco vezes mais do que em julho
(El País);
Adif, Renfe, Aena e Puertos del Estado reforçam seus controles e medidas anti-Covid
para evitar aglomerações nas estações e aeroportos (lamoncloa.gob.es);
Espanha já realizou mais de 6,4 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(lamoncloa.gob.es);
Saiba como funciona a aplicação contra a Covid-19 (El País);
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29 de agosto



A filósofa Claire Marin afirmou que “O confinamento mostrou-nos até que ponto
somos seres sociais” (El País);
Covid-19 em Espanha: Regiões autonómicas estão à beira de um ataque de nervos
(Expresso);

28 de agosto



Espanha autoriza ensaios clínicos de vacina em humanos (Renascença);
O ministro da Cultura e do Densporto, José Manuel Rodríguez Uribes, reuniu-se
virtualmente com os conselheiros do Desporto para preparar o regresso em
segurança às competições desportivas não profissionais a nível estadual para a época
2020/2021 (lamoncloa.gob.es);

27 de agosto




O ensaio clínico para prevenir a Covid-19 em profissionais de saúde socioambiental
recrutou mais de 600 participantes em Espanha (mscbs.gob.es);
Espanha e Portugal acordam em direcionar os investimentos dos planos de
recuperação pós Covid-19 para os territórios fronteiriços (lamoncloa.gob.es);
O governo assinou, com as comunidades autónomas, uma Declaração de Ações
Coordenadas em Saúde Pública contra a Covid-19 no âmbito da educação
(lamoncloa.gob.es);

26 de agosto




O Ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, reuniu-se com o homólogo
francês, Gérald Darmanin, para ratificar um compromisso entre os dois países na luta
contra o terrorismo, controlo da imigração irregularidade e evolução da Covid-19 no
espaço europeu (lamoncloa.gob.es);
Pedro Sánchez recusa decretar estado de emergência em Espanha devido à Covid-19
(Correio da Manhã);
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25 de agosto










Em cinco dias, as autoridades espanholas diagnosticaram quase 35 mil casos de
infeção - evolução é “preocupante” afirmou o primeiro-ministro Pedro Sánchez
(Notícias ao Minuto);
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez assegurou que “a responsabilidade de cada um e
a unidade de todos” permitirá enfrentar a emergência sanitária, social e económica
provocada pela Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
Governo alarmado com ressurgimento da pandemia (RTP);
Espanha aderiu à compra centralizada da vacina Comissão Europeia da Astrazeneca
(mscbs.gob.es);
70% dos entrevistados no estudo COSMO-Espanha sobre a perceção de Covid-19
vacinar-se-iam contra o coronavírus (mscbs.gob.es);
Espanha recorre às forças armadas na luta contra a Covid-19, nomeadamente para o
rastreamento (Euro News);
Espanha anunciou novas medidas para combater a pandemia (Expresso);

24 de agosto


O governo valorizou o esforço das comunidades autónomas na adoção de medidas
preventivas adequadas contra a Covid-19 no setor agrícola (mscbs.gob.es);

22 de agosto


Covid-19 deixa economia espanhola em ruínas (Expresso);

21 de agosto


As exportações de mercadorias espanholas atingiram 22.640 milhões de euros em
junho, o que significa uma redução de 9,2% face ao mesmo mês de 2019
(lamoncloa.gob.es);
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20 de agosto







Mais de dois milhões de viajantes chegaram à Espanha em julho, vindos de
aeroportos internacionais, uma queda de 80% em relação ao mesmo mês do ano
anterior (lamoncloa.gob.es);
Andaluzia, Cantabria, Aragón e Extremadura lançaram a aplicação Radar COVID em
testes (mscbs.gob.es);
O ministro da Inclusão, Segurança Social e Migrações, José Luis Escrivá, informou que
no próximo mês se reunirá com agentes sociais para reavaliar as medidas de proteção
de rendimentos de forma a cumprir o compromisso do governo desde o início da
crise causada pela Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
Novos casos de Covid-19 em Espanha afastam regresso às aulas presenciais (Jornal
Económico);

19 de agosto


Para atenuar os efeitos económicos doa Covid-19 nas pequenas e médias empresas,
o governo lançou diversas medidas que o Ministério de Assuntos Exteriores
(mineco.gob.es);
 O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, passa a presidir a nova reunião do Comité de
Monitorização do Coronavírus (lamoncloa.gob.es);

18 de agosto



Espanha é o país europeu com mais casos de Covid-19 na população nos últimos 14
dias (Jornal de Notícias);
Espanha tem oito vezes mais casos de Covid-19 do que no mês passado (Expresso);

17 de agosto


Espanha realizou mais de 5,3 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(mscbs.gob.es);
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O Ministério da Defesa repatriou 25 militares designados para Dakar afetados pelo
Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

14 de agosto





A União Europeia (UE) assegurou 400 milhões de doses de potencial vacina de Oxford
contra a Covid-19 (Sic Notícias);
Bruxelas anunciou o primeiro acordo para compra de possível vacina da AstraZeneca
(Expresso);
Governo espanhol anunciou novas medidas para travar o aumento do número de
casos no país: discotecas e bares fechados e proibe fumar na via pública (TSF);
Jovens são quem mais espalha Covid-19 em Espanha (euronews);

13 de agosto


O Ministério da Saúde e as comunidades autónomas acordaram ações coordenadas
para o controle da transmissão da Covid-19 (comunicado): Plano de Resposta Rápida
de Gestão da Pandemia Covid-19;

 A Direção-Geral de Trânsito anunciou medidas de regulamentação, gestão e vigilância



no fim de semana da mudança quinzenal (lamoncloa.gob.es);
Espanha com mais do dobro de infetados por milhão de habitantes do que Portugal
(Diário de Notícias);
Espanha registou o maior número de casos desde maio (Jornal Económico);

12 de agosto




O Instituto de Cinematografia e Artes Audiovisuais anunciou o auxílio extraordinário
de concessão direta a salas de cinema devido à Covid-19, visando a adoção de
medidas preventivas de saúde e promover a visibilidade da reabertura das salas em
2020 (lamoncloa.gob.es);
O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo recebeu um total de 375 projetos
elegíveis para auxílio a empresas que investiram em produtos de saúde e higiene
relacionados com Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

Página 14 de 70
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Espanha

11 de agosto



A aplicação espanhola de rastreio Radar Covid já está disponível (Dinheiro Vivo);
Espanha é um dos países da Europa com maior descontrolo da Covid-19 (RTP);

10 de agosto









Espanha realizou mais de 4,9 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(lamoncloa.gob.es);
Espanha com oito vezes mais casos num mês (Público);
Empresas de turismo, lazer e cultura receberam uma injeção de 14.445 milhões de
euros da Linha de Garantia ICO Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
111.080 empresas do setor do turismo, lazer e cultura receberam 14.445,4 milhões
de euros de financiamento graças à Linha de Garantia do Estado que o governo
aprovou a 17 de março para as ajudar a fazer face aos impactos socioeconómicos
causados pela Covid -19 (lamoncloa.gob.es);
Polícia desmantela acampamento cujo objetivo era propagar a Covid-19 (Notícias ao
Minuto);
Hospitalizações em Espanha quadruplicaram no último mês (RTP);
Espanha com 8618 infetados desde sexta-feira (TSF);

8 de agosto


Espanha isola povoação de Badajoz com 9% da população infetada com Covid-19
(Expresso);

7 de agosto




O Ministério da Cultura e do Desporto lançou a campanha “Cinema é um lugar
seguro” ao aderir à iniciativa #YoVoyAlCine lançada por distribuidores e expositores
de filmes com o objetivo de reativar as salas de cinema após o levantamento do
estado de alarme (lamoncloa.gob.es);
Cientistas espanhóis pedem avaliação imparcial da gestão da pandemia (Sapo);
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Espanha confina mais cidades e País Basco admite segunda vaga, devido ao aumento
de casos (Dinheiro Vivo);

6 de agosto








A Secretaria de Estado do Turismo colocou à disposição do setor da Habitação para
Utilização Turística um guia de boas práticas para evitar o contágio de trabalhadores e
clientes;
Durante uma visita oficial às Ilhas Baleares, o ministro da Inclusão, Segurança Social
e Migração, José Luis Escrivá, destacou o seu compromisso com o setor do turismo
“num dos verões mais complicados” (lamoncloa.gob.es);
O Museu Nacional de Antropologia apresentou a exposição virtual MURAL onde são
recolhidos todos os projetos coletivos lançados pelo museu durante o confinamento
e o desconfinamento;
Espanha perto de atingir os 310 mil casos do novo coronavírus (Sol);

5 de agosto




O Ministério da Saúde está a submeter a concurso um contrato-quadro para
aquisição de material médico e equipamento de proteção individual para o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) por um valor superior a 2.500 milhões de euros
(comunicado);
O ministério da Cultura e do Desporto, José Manuel Rodríguez Uribes, pronunciouse no âmbito do acordo entre o governo da Espanha e a Federação Espanhola de
Municípios e Províncias (FEMP) para promover o papel dos municípios na
reconstrução social e económica (lamoncloa.gob.es);

4 de agosto



Espanha realizou mais de 4,6 milhões de testes PCR desde o início da pandemia
(comunicado);
O governo aprovou um fundo de 275 milhões de euros para financiar o défice
extraordinário dos serviços de transportes públicos de entidades locais motivado pela
Covid-19 (Decreto Real n.º 27/2020);
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O desemprego desceu em 89.849 pessoas em julho (lamoncloa.gob.es);
A média de inscritos na Segurança Social ficou em 18.785.554 pessoas em julho, o
que representa um aumento de 161.217 contribuintes em relação à média de junho
(0,87% a mais) - é o terceiro mês consecutivo em que o sistema aumenta a
ocupação após o impacto da pandemia Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

3 de agosto




O governo apresentou às comunidades autónomas um guia de recomendações para
minimizar o risco de transmissão de Covid-19 entre trabalhadores sazonais
(comunicado);
O aplicativo móvel de alerta de infeção do Radar Covid passa pela fase de testes
atendendo a todos os objetivos definidos (lamoncloa.gob.es);

2 de agosto




Europa teme segunda vaga de Covid-19 (Sic Notícias);
Banco de Espanha defende programa urgente de reformas (Plataforma);
Casos de Covid-19 multiplicam-se por oito em 40 dias (Diário de Notícias);

1 de agosto


O governo regional de Madrid sugeriu o cancelamento do Masters 1000 (Sapo);

31 de julho




A Seguridade Social pagou 150 milhões de euros a mais de 140.500 trabalhadores
independentes que foram reconhecidos com alguns dos benefícios oferecidos para
aliviar a situação desse grupo devido à pandemia da Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O PIB espanhol caiu 18,5% no segundo trimestre, a maior queda de sempre (Porto
Canal);
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30 de julho







O Ministério das Finanças dotou as contas das comunidades autónomas de 13.073
milhões de euros - dos quais 6 mil milhões correspondentes à primeira parcela do
Fundo Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O défice estadual no segundo trimestre é de 4,36% do PIB devido ao impacto da
Covid-19 (saiba mais);
Os Ministérios da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico e do Consumidor
apresentaram a campanha “Memórias inesquecíveis. A máscara é para você, não para
a natureza” - com o objetivo de promover o uso de máscaras protetoras e
sensibilizar os cidadãos sobre os efeitos do abandono de resíduos higiénicos em
ambientes naturais (vídeo);
Portugal e Espanha na lista negra de pelo menos 12 países europeus (Expresso);

29 de julho




Itália e Espanha tomam medidas para evitar aumento dos casos de Covid-19 (Sic
Notícias);
Espanha e França com maior aumento de casos em semanas (Renascença);
José Miguel Carrasco, da Sociedade Espanhola de Epidemiologia, afirmou que “Não
estamos numa segunda vaga” (TSF);

28 de julho





Madrid decreta uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos, em vigor a
partir do dia 29 de julho (saiba mais);
O governo aprovou um Decreto Real com linha de 30 milhões de euros destinado ao
auxilio de pescadores devido à paralisação da sua atividade derivada da Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
O impacto da Covid-19 e as medidas de contenção adotadas para conter a pandemia
fizeram com que o número de pessoas empregadas no segundo trimestre do ano
diminuísse de 1.074.000 pessoas, 5,46%, para 18.607.200 (lamoncloa.gob.es);
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27 de julho







Espanha espera que o Reino Unido retire as restrições de viagem o mais depressa
possível (Jornal Económico);
A operadora turística TUI cancela estadias de britânicos em Espanha continental até 9
de agosto (saiba mais);
A ministra da Defesa, Margarita Robles, visitou a Unidade de Emergência Militar
(UME) para apurar as capacidades de resposta à evolução dos incêndios neste verão e
diante de um possível pico em Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O aumento de novos casos em Espanha preocupa Europa (saiba mais);
Hotéis de Espanha querem pagar testes à Covid-19 aos turistas (Eco);

26 de julho


Espanha pode ter 60% mais mortes por Covid-19 do que contagem oficial (saiba
mais);

25 de julho


30 províncias de Espanha aumentam contágios (Diário de Notícias);

24 de julho






O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidiu o ato de recordar e
reconhecer o trabalho dos funcionários dependentes do Ministério do Interior
durante o estado de alarme, evento em que agradeceu a todos os trabalhadores pela
sua “dedicação e dedicação” na luta contra a Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O governo reuniu com as comunidades autónomas para a gestão da circulação de
trabalhadores temporários e evitar possíveis surtos de Covid-19 (comunicado);
Espanha interrompe vida noturna para conter a pandemia (Diário de Notícias);
Reino Unido excluiu Espanha da lista de países seguros para viajar devido à Covid-19
(Jornal Económico);
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O Ministério das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação lançou a
campanha “Espanhóis globais, heróis locais” (#EspañolesGlobalesHéroesLocales), com
a qual pretende destacar o trabalho realizado por muitos espanhóis “anónimos”
durante a crise causada pela pandemia (comunicado / vídeo / vídeo);

23 de julho





O governo apresentou a Agenda Espanha Digital 2025, que tem como objetivo
promover a transição digital do país como alavanca essencial para relançar o
crescimento económico, reduzir a desigualdade, aumentar a produtividade e
aproveitar as oportunidades das novas tecnologia (vídeo);
Aprovação da prorrogação, até 30 de setembro, das medidas destinadas a garantir a
proteção das famílias e coletivos mais vulneráveis (Boe n.º 91);
O Ministério da Ciência e Inovação publicou um estudo sobre os desafios e soluções
para móveis, seus materiais e espaços, no combate à Covid-19, que analisa a
interação das pessoas com o meio ambiente e seus materiais, com o objetivo de
adaptar espaços e impedir o contágio da doença;

22 de julho








O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, afirmou que Espanha irá receber 140 mil milhões
com acordo europeu (saiba mais);
O Ministério da Saúde propôs um contrato-quadro para adquirir equipamentos
médicos e equipamentos de proteção individual para o SNS por um valor superior a
2.400 milhões de euros (comunicado);
O Ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos, reiterou
que, com este novo regulamento, aprovado pelo Conselho de Ministros em 7 de
julho, estão sendo desenvolvidas medidas que buscam aliviar as dificuldades causadas
pela pandemia de os setores de transporte e habitação (lamoncloa.gob.es);
Não se sabe a origem de metade dos casos de Covid-19 em Espanha (Sábado);
O Ministério das Finanças aprovou a dotação das comunidades autónomas de 6 mil
milhões de euros do Fundo Covid-19 (Boe n.º 199 / lamoncloa.gob.es);
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20 de julho







Espanha já realizou mais de 4 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(comunicado);
A Ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, afirmou que “o setor
externo deve ser posicionado como um pilar de crescimento e criação de empregos
na recuperação económica e social espanhola” (lamoncloa.gob.es);
O ministro da Justiça, Juan Carlos Campo, reivindicou a figura do promotor na
Espanha “crucial nesta fase pós-Covid como garantia dos direitos dos cidadãos e,
acima de tudo, dos mais vulneráveis” (saiba mais);
O retorno à atividade reduz os benefícios do ERTE em 38% em junho em relação ao
mês anterior, para 2.055 milhões de euros (saiba mais);

18 de julho



Espanha receia segunda vaga e volta a “confinar-se” aos poucos (RTP);
França admite voltar a encerrar fronteira com Espanha (Diário de Notícias);

17 de julho









O Ministério das Relações Exteriores, União Europeia e Cooperação lançou uma
campanha #ViajaSeguro, que aborda as circunstâncias especiais que surgem no nível
internacional devido às severas limitações impostas pela expansão da Covid-19 e ao
forte impacto que ele tem ou é esperado terá em certos países (lamoncloa.gob.es);
O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo alocou 11 milhões de euros em
subsídios para empresas que investem na fabricação de produtos de saúde
relacionados com a Covid-19 (Portaria ICT/656/2020);
O Ministério da Transição Ecológica e o Desafio Demográfico publicou um relatório de
indicadores de qualidade do ar durante o estado de alarme declarado pelo impacto
da Covid-19, que mostra uma melhoria sem precedentes nos níveis de qualidade do
ar nas cidades, especialmente no que diz respeito ao dióxido de nitrogénio
(miteco.gob.es);
Espanha prossegue em curva ascendente (Euronews);
Espanha vai abater cerca de 100 mil martas devido à Covid-19 (Diário de Notícias);
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As comunidades autónomas da Galiza e de Castela-Leão passam a aplicar o uso
obrigatório de máscara no interior e no exterior, mesmo no caso em que haja
distanciamento social (Jornal de Notícias);

16 de julho






O Ministério da Defesa prestou homenagem com um minuto de silêncio às vítimas da
Covid-19, em um ato presidido pela chefe deste departamento, Margarita Robles,
coincidindo com o tributo que o Estado prestou à data (lamoncloa.gob.es);
O Ministério da Saúde aprovou, com as Comunidades Autónomas, o “Plano de
resposta imediata num cenário de controlo da pandemia da Covid-19” (comunicado /
lamoncloa.gob.es);
O ministro da Saúde, Salvador Illa, realizou uma reunião com o diretor geral da OMS,
Tedros Adhanom (saiba mais);

15 de julho









A ministra do Turismo de Espanha, Reyes Maroto, garantiu que Espanha é um local
“seguro” para os viajantes, que não devem ter receio em ir de férias, apesar dos
surtos de Covid-19 (Sapo);
O governo publicou, em boletim oficial, um conjunto de regras para a elaboração dos
Orçamentos Gerais do Estado (OGE) para 2021 - cujo principal objetivo será definir
as bases da reconstrução económica e social do país após os efeitos da pandemia da
Covid-19 (Portaria HAC/641/2020);
O ministro da Saúde, Salvador Illa e o ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação,
Luis Planas reuniram com as comunidades autónomas para deliberar o procedimento
dos trabalhadores sazonais face à crise de saúde pública da Covid-19 (comunicado);
A tendência de consumo de substâncias psicoativas durante o confinamento da
Covid-19 registou uma estabilização ou redução (saiba mais);
O Ministério da Ciência e Inovação aprovou 13 novos projetos na chamada
extraordinária Covid-19, nos quais alocou 5,6 milhões de euros (lamoncloa.gob.es);
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14 de julho



Espanha já realizou mais de 3,8 milhões de testes de PCR desde o início da pandemia
(comunicado);
Salvador Ilha informou o Conselho de Ministro acerca de contratados levados a cabo
no âmbito do fortalecimento de material sanitário de combate à Covid-19 (saiba
mais);

13 de julho





O Ministério da Saúde publicou o Plano de resposta imediata num cenário de
controlo da pandemia da Covid-19;
A ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, apresentou a campanha
publicitária internacional com o slogan “De volta à Espanha” e o novo portal de
turismo espanhol, duas ferramentas adaptadas ao cenário de crise de saúde pública,
com o qual o governo deseja recuperar a confiança na Espanha como destino turístico
diante da concorrência: www.tourspain.es;
Justiça espanhola anula novo confinamento na Catalunha (RTP);

12 de julho


Galiza e o País Basco foram votar em tempo de pandemia (Jornal i);

9 de julho



Espanha fará parte do processo de produção da vacina contra a Covid-19,
desenvolvida pela Moderna (comunicado);
Dois municípios espanhóis pedem encerramento de fronteiras com Portugal,
nomeadamente Villanueva del Fresno e Valencia del Mombuey, localizados na
província de Badajoz (Diário de Notícias);
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8 de julho






O governo aprovou um decreto-lei real que prevê medidas para impulsionar o setor
de transporte aéreo (Decreto Real n.º 26/2020 / lamoncloa.gob.es);
A ministra da Defesa Margarita Robles agradeceu às unidades médicas da Força Aérea
por sua colaboração na luta contra a Covid-19 (saiba mais);
O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, reuniu com o primeiro-ministro de
Itália, Giuseppe Conte, para debater as prioridades e conteúdos para a reunião do
Conselho Europeu de 17 e 18 de julho, de entre elas a resposta à crise económica e
social derivada da pandemia da Covid-19 (reportagem fotográfica / vídeo);
Espanha e Itália instam a União Europeia a chegar a acordo sobre fundo de
recuperação (Sapo);

7 de julho









O governo aprovou a prorrogação da moratória hipotecária sobre a habitação
habitual até 30 de setembro (saiba mais);
O Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação (MAPA) abriu um processo de
informação pública que estabelece os requisitos para a concessão de subsídios ao
setor de flores cortadas e plantas ornamentais, como consequência da crise causada
pela Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O Conselho Superior de Investigação Científica desenvolveu um teste de anticorpos
que deteta imunidade contra a Covid-19 com mais de 98% de confiabilidade (saiba
mais);
O ministro da Inclusão, Previdência Social e Migração, José Luis Escrivá, afirmou que
“as políticas de proteção ao trabalhador têm sido extremamente eficazes” (saiba
mais);
Espanha admite falhas na contagem de óbitos em lares (RTP);

6 de julho


O Estudo Nacional de Seroprevalência ENE-COVID conclui que 5% da população
espanhola possui anticorpos (comunicado);
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Espanha já realizou mais de 3,6 milhões de testes de PCR desde o início da pandemia
(comunicado);

5 de julho



Espanha estende restrições à cidade de Galiza para conter Covid-19 (saiba mais);
Bélgica altera recomendação para viagens a Espanha de “verde” para “laranja”
(Sábado);

4 de julho


Catalunha confina 200 mil pessoas devido ao aumento de casos de Covid-19 (Sic
Notícias);

3 de julho





Espanha inicia a reabertura progressiva das fronteiras externas para os quinze países
fora da União Europeia (lamoncloa.gob.es);
Farmacêutica espanhola anuncia medicamento 80 vezes mais eficaz do que o
Remdesivir (Observador);
Espanha adia abertura de fronteiras com Marrocos, Argélia e China (Lusa);
O formulário de controlo de saúde dos passageiros foi digitalizado por forma a
acelerar o trânsito nos aeroportos (comunicado);

2 de julho





Chegou a Madrid material de biossegurança para o combate à Covid-19,
nomeadamente 28 milhões de máscaras e mais de 400 mil fatos de proteção
descartáveis (comunicado);
A Comissão de Saúde Pública reconhece o aumento de probabilidade de contrair
Covid-19 associada ao tabaco e outros produtos relacionados (saiba mais);
O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, afirmou que Espanha
tem de “recuperar a confiança e um clima de negócios favorável para que Espanha
continue a ser um destino atraente para investimentos” (lamoncloa.gob.es);
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Desemprego regista aumento em junho em 5.107 pessoas (saiba mais);
A Ministra dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação, Arancha
González Laya, e o Secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres,
debateram a Covid-19 e o seu impacto sobre as regiões mais frágeis do mundo
(saiba mais);
Pedro Sánchez afirmou que “a Covid-19 deixa um impacto económico e social sem
precedentes” em entrevista na qual abordou as políticas de recuperação dos
impactos causados pela Covid-19 no país (vídeo);
O Rei Felipe VI, acompanhado do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o presidente de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram
presentes na cerimónia de abertura das fronteiras entre ambos países após
encerramento derivado das medidas de prevenção e combate à Covid-19
(reportagem fotográfica / vídeo);

30 de junho








O Ministério da Saúde realizou um estudo sobre a incidência de Covid-19 em pessoas
com Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) em tratamento antirretroviral (saiba
mais);
A Segurança Social regista um saldo negativo de 2.749,83 milhões de euros
(lamoncloa.gob.es);
O défice estadual atinge 2,88% do PIB em maio devido ao impacto da Covid-19 (saiba
mais);
O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, coloca as Pequenas e
Médias Empresas (PME) como centro e motor da recuperação económica no país
(saiba mais);
A Seguro Social procedeu ao pagamento do último pagamento do benefício
extraordinário a 1,46 milhão de trabalhadores independentes (lamoncloa.gob.es);

29 de junho



Espanha realizou mais de 3,4 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(comunicado);
Astúrias é a primeira comunidade autónoma “livre” da Covid-19 (saiba mais);
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28 de junho
 Espanhola Ibéria vai reduzir frota e destinos para sobreviver à Covid-19 (Jornal
Económico);

27 de junho



O governo vai estender até 2021 o prazo para a execução da oferta pública de
emprego e os processos de estabilização (lamoncloa.gob.es);
O governo reafirmou o compromisso de apoio com a Global de Agricultura e
Segurança Alimentar (GAFSP) para garantir a alimentação em países atingidos pela
pandemia (vídeo);

26 de junho



O governo estende os benefícios do ERTES e ajuda aos trabalhadores independentes
até 30 de setembro (lamoncloa.gob.es);
Vendas a retalho em Espanha, em maio, registaram valores 20% abaixo do nível de
um ano antes (Observador);

25 de junho







O Ministro da Saúde, Salvador Illa, afirmou que “É necessário que nosso país
(Espanha) tenha os instrumentos necessários para continuar a manter o vírus sob
controlo” (comunicado);
O Conselho Jacobino aprovou recomendações gerais para retomar a atividade do
Caminho de Santiago (infografia):
Banco de Espanha admite queda de 20% do PIB no segundo trimestre (Expresso);
Covid-19 pressiona seguros e previdência em Portugal, Espanha e França (Eco);
Espanha promove conferência internacional por financiamento pós-Covid-19 à
América Latina (El País);
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24 de junho


O Ministério da Saúde iniciou a alocação de vagas para formação especializada em
saúde (comunicado);

23 de junho





A primeira vice-presidente do governo espanhol, Carmen Calvo, pediu hoje prudência
para evitar novos surtos de Covid-19 e advertiu que, se for necessário, o executivo
poderá voltar a decretar o estado de emergência para impedir a mobilidade dos
cidadãos (saiba mais);
O governo publicou recomendações sobre o uso de sistemas de ar condicionado e
ventilação para impedir a expansão da Covid-19;
O Ministro da Saúde anunciou o investimento num modelo futuro que garanta mais
prevenção, mais saúde pública e um Serviço Nacional de Saúde mais próximo do
cidadão (comunicado);

22 de junho



Espanha é o país europeu com mais mortes em lares de idosos (RTP);
Liga espanhola apresenta protocolo para regresso do público aos estádios (saiba
mais);

21 de junho



Terminou o estado de alarme em Espanha (vídeo);
Regresso dos turistas à “nova normalidade” de Espanha (Público);

 Espanha realizou mais de 3,2 milhões de testes de PCR desde o início da epidemia
(comunicado);
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20 de junho




O ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
confirmou que as medidas necessárias já estão a ser aplicadas para controlar os
passageiros internacionais (lamoncloa.gob.es);
Pedro Sánchez alertou para a possibilidade de uma segunda vaga de Covid-19 em
Espanha (TSF);

19 de junho







O Ministério da Saúde atualizou o procedimento de ação para serviços de prevenção
de riscos ocupacionais contra o Covid-19
Espanha junta-se à equipe de negociação da União Europeia para a compra de
vacinas contra a Covid-19 (comunicado);
O ministro da Saúde, Salvador Illa, detalhou o fortalecimento da saúde estrangeira a
partir de 21 de junho para a abertura de fronteiras com a União Europeia e do espaço
Schengen (saiba mais);
O governo distribui mais de 6 milhões de máscaras para reforçar a compra das
comunidades autónomas e facilitar as suas reservas (lamoncloa.gob.es);
A Secretaria de Estado do Turismo criou o selo “Turismo Responsável” para todos os
estabelecimentos que seguem as diretrizes para medidas para reduzir o contágio da
Covid-19 no setor de turismo, os únicos endossados pelo Ministério da Saúde (saiba
mais);

18 de junho




O ministro da Inclusão, Previdência Social e Migração, José Escrivá, afirmou que “O
regime de incentivos ERTE, que está em funcionamento desde maio, já alcançou mais
de um milhão de trabalhadores” (saiba mais);
Um estudo internacional, que conta com participação espanhola, descreve regiões
genéticas que influenciam o risco de desenvolver formas graves de Covid-19 (saiba
mais);

Página 29 de 70
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Espanha



O ministro da Ciência e Inovação, Pedro Duque, reuniu por videoconferência com os
responsáveis por cinco projetos de pesquisa que trabalham no desenvolvimento de
novas tecnologias para lidar com o SARS-CoV-2 (lamoncloa.gob.es);

17 de junho




A ministra da Defesa Margarita Robles defendeu, na reunião de Ministros da Defesa
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a necessidade dos países
trabalharam em conjunto no combate à Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O Centro de Desenvolvimento Tecnológico Industrial concedeu 2,9 milhões de euros
em doações a 7 projetos de P&D de negócios contra a Covid-19 (saiba mais);

14 de junho


A Espanha realizou mais de três milhões de testes de PCR desde a epidemia causada
pela Covid-19 (saiba mais);

13 de junho




Estudo clínico espanhol para prevenir a Covid-19 em profissionais de saúde se
expande para a América Latina, nomeadamente à Argentina, Equador e Uruguai
(comunicado);
O Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação, por meio do Fundo Espanhol de
Garantia Agrária (FEGA), lançou o “Programa 2020 de ajuda alimentar para os mais
desfavorecidos”, que distribuirá gratuitamente 88.448 0,397 quilos de comida
(lamoncloa.gob.es);

12 de junho


Três em cada quatro cidadãos poderão retomar a sua atividade na fase 3 na próxima
segunda-feira, dia 15 de junho (saiba mais):
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Espanha apoia o Acordo de Compra Antecipada de vacinas contra a Covid-19 da
União Europeia (comunicado);
Aprovação do programa piloto de abertura de corredores turísticos seguros nas Ilhas
Baleares, que entrará em vigor no dia 15 de junho com turistas dos EstadosMembros ou de Schengen associado, através de rotas aéreas específicas (Portaria
SND/518/2020);
A Espanha indica a União Europeia a promover ecossistemas industriais sustentáveis e
digitais que permitam diversificar o comércio, estimular o crescimento após a Covid19 e gerar emprego (lamoncloa.gob.es);

11 de junho







O Ministério da Saúde publicou, juntamente com a comunidade universitária,
recomendações de prevenção e combate à Covid-19 para o ano letivo 2020/2021;
O ensino e treinamento vocacional e as comunidades autónomas concordam em
priorizar as aulas em sala de aula durante o ano académico 2020-2021
(lamoncloa.gob.es);
O ministro da Ciência e Inovação, Pedro Duque, realizou uma videoconferência com
os responsáveis por três dos principais projetos de pesquisa no âmbito da Covid-19
(saiba mais);
A Ministra do Trabalho e Economia Social, Yolanda Díaz, expôs as linhas de ação do
Ministério do Trabalho face aos desafios sociais e económicos causados pela Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
Página 31 de 70
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Espanha



O ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos,
supervisionou as medidas de segurança contra a Covid-19 adotadas no Aeroporto
Adolfo Suárez Madri-Barajas, de entre elas (saiba mais);
 Placas de informação localizadas em diferentes pontos das instalações do
aeroporto (balcões de check-in, filtros de segurança, elevadores, pontos de
informações, portões de aeronaves, portões de embarque, banheiros, etc.);
 Dispensadores de gel hidroalcoólico;
 Marcas de distância e traços;
 Mensagens em telas digitais;
 Telas de proteção e mensagens de endereço público que informam os
passageiros de tempos em tempos, por exemplo, sobre a necessidade de usar a
máscara o tempo todo ou manter distância pessoal nas diferentes instalações do
aeroporto;
 A partir de 1º de julho, a medição da temperatura será automatizada com
câmaras de imagens térmicas devido ao aumento do tráfego nos aeroportos;
 A União Europeia recomenda a reabertura de fronteiras a 15 de junho, mas a
fronteira com França apenas irá reabrir a 21 de junho e a fronteira com Portugal a
1 de julho (Observador);

10 de junho




Os Ministérios da Saúde e Educação e Formação Profissional anunciaram a
preparação de um documento que servirá de base para os centros educacionais
para o ano académico 2020/2021 (comunicado);
O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, apresentou na Comissão
do Senado as linhas básicas do Departamento para os próximos meses
(lamoncloa.gob.es);

9 de junho



O governo aprovou o decreto real que estabelece as medidas que governarão a nova
normalidade aplicável a todo o território (Decreto Real 21/2020);
Os arquivos do Ministério da Cultura e do Ministério do Desporto retomaram o
atendimento presencial;
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O Tesouro Público fez uma emissão sindicalizada de um novo título de 20 anos no
valor de 12 mil milhões de euros - tratasse da primeira emissão sindicalizada feita
pelo Tesouro com prazo de 20 anos e faz parte do novo programa de financiamento
revisado em maio para enfrentar a crise gerada da pandemia da Covid-19
(lamoncloa.gob.es);

8 de junho










Receção de material de biossegurança para fazer face à Covid-19, vindo da China,
nomeadamente: 34,6 milhões de máscaras e 400 mil fatos de proteção descartáveis
(comunicado);
A Turespaña lançou um novo vídeo no âmbito da campanha “Espanha espera por
você'” a fim de atrair visitantes internacionais a partir de 1 de julho (vídeo em
espanhol / vídeo em inglês);
O governo distribuiu mais de 9,3 milhões de máscaras para reforço do
armazenamento e capacidade de resposta das comunidades autónomas no
combate à Covid-19;
O Ministério da Justiça já destinou cerca de 2,9 milhões de euros à compra de
equipamentos tecnológicos e de saúde, de entre eles 1,6 milhão de máscaras, 625
mil luvas e 10 mil géis, entre outros tipos de material (lamoncloa.gob.es);
O Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO) e o
Ministério da Saúde promovem uma rede de controlo de águas residuais como
indicador epidemiológico de alerta precoce da disseminação do Covid-19 (saiba
mais);

7 de junho





Espanha realizou mais de 2,8 milhões testes de PCR desde o início da pandemia
(comunicado);
O governo anunciou que está a ultimar o Fundo Covid-19 de 16 mil milhões para as
comunidades autónomas, que financiarão as despesas da pandemia e compensarão
a queda na renda (lamoncloa.gob.es);
Pedro Sánchez confiante em acordo com Portugal para abrir fronteiras terrestres a
1 de julho (Público);
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6 de junho


Publicação das medidas de flexibilização para os territórios nas fases 2 e 3, em vigor a
partir da 00h00 do dia 8 de junho e com efeito até ao término do estado de alarme
(Portaria SND/507/2020):
 Reabertura de discotecas e bares de divesão nocturna, na fase 3, não
ultrapassando 1/3 da sua capacidade;
 Em termos de transportes públicos - autocarros e comboios, bem como para
transporte coletivo terrestre em áreas urbanas e peri-urbanas - é permitido o
uso da totalidade dos lugares sentados, apresentando apenas restrições ao nível
de lugares de pé;
 Reabertura de praças, locais e instalações de touradas ao ar livre, a partir da
fase 2, com capacidade máxima de 1/3 e não excedendo 400 pessoas - na fase 3,
o limite é aumentado para 50% da capacidade permitida e não mais de 800
pessoas;
 Nos estabelecimentos de jogos e apostas, a capacidade máxima permitida é
fixada em 50%;
 As comunidades autónomas, que tenham solicitado ao Ministério da Saúde,
podem passar para a fase 3, a partir do dia 8 de junho - deste modo, cada
comunidade autónoma pode decidir por si própria se permite a mobilidade do
movimento em todo o seu território (conforme previsto no Decreto Real
555/2020);

As unidades territoriais, na fase 3, a partir de dia 8 de junho, são: Andaluzia, Aragão,
Astúrias, Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, Galiza, Múrcia, Navarra, País Basco, La Rioja
e a Cidade Autónoma de Melilla. Em Castilla-La Mancha, a unidade territorial formada
pelas províncias de Guadalajara e Cuenca. Na Catalunha, a unidade territorial composta
pelas regiões sanitárias Camp de Tarragona e Terres de l'Ebre e a unidade territorial
composta pela região sanitária Alt Pirineu i Aran. Na Extremadura, a unidade territorial
formada pela província de Cáceres e a unidade territorial formada pela província de
Badajoz.


A linha de apoio psicológico da Covid-19, criada pelo Ministério da Saúde e pelo
Conselho Geral de Psicologia já realizou mais de 13 mil intervenções (comunicado);
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5 de junho







52% da população espanhola poderá retomar as atividades coletadas na Fase 3 a
partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho de 2020 (lamoncloa.gob.es);
O Ministério das Relações Exteriores lançou o CONECTA International Mobility - 060
(+34) 911252122 - um serviço de informações para facilitar o movimento
internacional de empregadores e trabalhadores (vídeo);
O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) lançou uma linha telefónica gratuita
para consultas de cidadãos sobre a Renda Vital Mínima - 900 20 22 22 - com o
horário de funcionamento das 9h às 14h30;
O Ministério do Turismo publicou sete guias para a redução de contágio pela Covid-19
(mincotur.gob.es);

4 de junho







A Ministra da Defesa, Margarita Robles, visitou a sede da Fundação Banco de
Alimentos de Madrid onde agradeceu “o trabalho do Banco Alimentar por seu
enorme esforço, solidariedade e comprometimento, sem pedir nada em troca”
(lamoncloa.gob.es);
Os museus do Ministério da Cultura e do Desporto reabrem no dia 9 de junho, com
entrada gratuita até 31 de julho de 2020 (culturaydeporte.gob.es);
O Ministério de Assuntos do Consumidor lançou um website http://consumidorescovid19.gob.es/ - para ajudar os consumidores e usuários
afetados durante o estado de alarme que precisam de informações sobre seus
direitos, uma vez reativados os procedimentos administrativos;
Correção da data de abertura das fronteiras de Espanha, a 1 de julho, previamente
anunciada para 22 de junho (Jornal Económico);

3 de junho


O parlamento espanhol aprovou hoje a sexta e última prorrogação do estado de
alarme, em vigor desde 15 de março, por duas semanas, até à 00h00 de 21de junho,
no âmbito do combate à Covid-19 (vídeo / sessão completa / congreso.es /
fotorreportagem);
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O Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana lançaram um ponto de
acesso à informação sobre mobilidade para os cidadãos desde o estado de alarme
devido à Covid-19 (consulte aqui);

2 de junho






O Ministério da Cultura e do Desporto anunciou auxílios à ação e promoção cultural
(boe n.º 155);
A Ministra da Educação e Formação Profissional, Isabel Celaá, destacou o trabalho
dos professores e do sistema educacional durante a suspensão das aulas presenciais
devido à pandemia de Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O Serviço Público de Emprego do Estado (SEPE) já pagou mais 5,2 milhões de
benefícios desde o início da crise de saúde pública (saiba mais);
O governo espanhol anunciou que irá lançar até 15 de junho um Plano de
Reativação do Setor do Turismo que prevê avales do Estado até 2 500 milhões de
euros, para garantir a liquidez (Dinheiro Vivo);

1 de junho









O governo publicou as novas condições aplicáveis ao transporte aéreo e marítimo de
passageiros na Fase 2 e 3 (Portaria SND/487/2020);
Disponibilização da linha de microcrédito criada pelo Ministério dos Transportes,
Mobilidade e Agenda Urbana (MITMA), para o pagamento do arrendamento de
habitação - avaliados a 0% de juros, cobrindo um máximo de 6 mensalidades, com
retroatividade a 1 de abril (mitma.gob.es);
O Ministro da Inclusão, Segurança Social e Migração, José Luis Escrivá apresentou
dados concretos acerca dos empregos mais afectados com a pandemia da Covid-19
(consulte aqui ao detalhe);
O Ministro da Ciência e Inovação, Pedro Duque, realizou uma videoconferência com
os responsáveis por quatro projetos de pesquisa que estão trabalhando no
desenvolvimento de novos testes de diagnóstico para o SARS-CoV-2 e que estão
sendo financiados pelo Fundo Covid (lamoncloa.gob.es);
A Ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, ressalta a necessidade
de gerar confiança tanto nos residentes quanto nos visitantes nacionais e
internacionais (saiba mais);
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31 de maio


Pedro Sánchez, anunciou que o governo solicitará ao Congresso dos Deputados a
prorrogação do estado de alarme para fazer face à pandemia do novo coronavírus
(vídeo);

30 de maio


Publicação das medidas de flexibilização da Fase 3 do Plano de transição a uma nova
realidade (Portaria SND/458/2020 / Guia Fase 3), o que muda:
 Deixa de haver regras e horários diferenciadores entre grupos sociais ou etários
da sociedade, passando a haver regras respeitantes a toda a população;
 Será possível a deslocação entre províncias, ilhas ou unidades territoriais num
grupo com um máximo 20 pessoas, entre as quais, as pessoas que coabitam não
são contadas, sempre mantendo distância social ou medidas de proteção;
 Os velórios podem ser realizados com um limite máximo de 50 pessoas em
espaços ao ar livre ou 25 pessoas em espaços fechado, independentemente de
serem coabitantes - a despedida da pessoa falecida é restrito a um máximo de
50 pessoas e sempre respeitando as medidas de distância e higiene;
 A participação em locais de culto é permitida desde que 75% da capacidade não
seja excedida - a distância de segurança e, em qualquer caso, um máximo de 150
pessoas em espaços ao ar livre ou 75 pessoas em espaços fechados;
 As cerimónias de casamento podem ser realizadas em todos os tipos de
instalações em espaços abertos ou fechados, desde que não exceda 75% da sua
capacidade e, em qualquer caso um máximo de 150 pessoas em espaços ao ar
livre ou 75 pessoas em locais fechados;
 Os estabelecimentos hoteleiros podem reabrir ao público e o catering para
consumo no local, desde que não excedam 50% da sua capacidade, exceto
discotecas e bares noturnos;
 O consumo dentro das instalações pode ser feito sentado em mesa, bem como
ao balcão ou agrupamentos de mesa, de preferência por reserva antecipada mantendo a distância devida de dois metros entre as mesas ou agrupamentos
de mesas;
 As esplanadas ao ar livre deverão não exceder a capacidade de 75% das mesas,
com uma ocupação máximo de 20 pessoas;
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 Os hotéis e espaços turísticos podem reabrir os espaços comuns ao público,
desde que não excedendo 50% da capacidade;
 As atividades de animação e de grupo devem ser planeadas para um máximo de
20 pessoas e de preferência, ao ar livre;
 As bibliotecas podem realizar atividades culturais, sempre que não se ultrapasse
50% da capacidade - bem como é permitido o uso das salas de estudo e leitura,
respeitando a mesma capacidade;
 Reabertura de museus e salas de exposições até à capacidade de 50% - as visitas
em grupo podem ser realizadas até um limite máximo de 20 pessoas;
 Atividades educacionais, conferências, workshops, concertos e, em geral,
programas públicos, a assistência ao número de pessoas que permite manter a
distância de segurança de 2 metros;
 As atividades desportivas em grupo devem respeitar os mesmos limites de
máximo de 20 pessoas e a capacidade máxima de 50%;
 As atividades de tempo livre para crianças e jovens podem ter lugar quando
realizado ao ar livre, respeitando o limite máximo de 50% do habitual, com um
máximo de 200 pessoas, incluindo monitores - quando em espaços fechados o
limite é de 80 participantes;


O Rei, Don Felipe, saudou os militares pelas missões nacionais e internacionais no
combate à Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

28 de maio



O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, pediu respostas multilaterais e solidárias à
pandemia da Covid-19 (vídeo);
A Ministra das Finanças, María Jesús Montero, afirmou que o governo está trabalhar
e adotar medidas para que a solução para a crise gerada pela Covid-19 não seja a
mesma que a aplicada na crise de 2008 (lamoncloa.gob.es);
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O ministro da Saúde, Salvador Illa, anunciou os territórios que a partir da próxima
segunda-feira passarão para as fases 2 e 3 - mais de 10 milhões de pessoas se unirão
para a 2.ª fase - no total, quase 70% da população espanhola poderá realizar as
atividades incluídas nessa fase (comunicado / vídeo / mapa):
 Territórios que passam para a 2.ª fase: Castilla-La Mancha: Toledo, Ciudad Real e
Albacete; Comunidade Valenciana: Castellón, Valência e Alicante; Catalunha:
Girona, Catalunha Central, Alt Penedès e El Garraf; Murcia: Totana; Andaluzia:
Granada e Málaga; Castela e Leão: Área de Saúde El Bierzo;
 Territórios que passam para a 3.ª fase: lhas Baleares: Formentera; Ilhas Canárias:
La Gomera, El Hierro e La Graciosa;
Mais de 1,4 milhão de trabalhadores independentes recebem o benefício/apoio
extraordinário, devido à Covid-19, dia 29 de maio (saiba mais);

27 de maio


Família Real fez minuto de silêncio dedicado às vítimas da Covid-19 em Espanha
(vídeo);
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O Ministério da Saúde divulgou instruções de rotulagem e segurança para o uso e
conservação de géis e soluções hidroalcoólicas (saiba mais);
Aprovação do pagamento extraordinário à Cooperação de Reservas Estratégicas de
Produtos Petrolíferos, considerando o impacto negativo da Covid-19 no setor
(Portaria TED/456/2020);
O Ministério da Cultura e do desporto assegurou os esforços necessários +araa
reabertura do Museu do Prado, Museu Reina Sofia e o Museu Nacional ThyssenBornemisza no próximo dia 6 de junho de 2020 (saiba mais);
Espanha cria unidades hospitalares para tratar sequelas deixadas pela Covid-19
(Tvi24);

Luto Nacional: 27 de maio - 6 de junho de 2020

26 de maio










Declaração de luto nacional pelas vítimas mortais causadas pela pandemia do novo
coronavírus, desde a 00h00 do dia 27 de maio até há 00h00 do dia 6 de junho de
2020, em que todas as bandeiras estarão em meia haste (Decreto Real n.º
538/2020);
O governo ampliou a cobertura da Seguridade Social para os profissionais de saúde e
socioambiental contratados no âmbito do reforço do combate à Covid-19
(comunicado);
Aprovação de medidas complementares em agricultura, ciência, economia, emprego
e Segurança Social e Tributárias para mitigar os efeitos da Covid-19 (Decreto Real n.º
19/2020);
O governo distribuiu nos últimos dias mais de 3,3 milhões de máscaras cirúrgicas a
pedido das comunidades autónomas (lista de distribuição por comunidade
autónoma);
Portugal e Espanha juntam esforços na resposta global à pandemia de Covid-19 e
uma das respostas poderá ser usar nanotecnologia para detetar mais rapidamente
infeções pelo novo coronavírus, afirmaram hoje os ministros da ciência ibéricos (saiba
mais);
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25 de maio






O governo anunciou que irá levantar a quarentena para turistas estrangeiros a partir
de 01 de julho, dando um novo passo no alívio das restrições impostas por causa da
doença Covid-19 (saiba mais);
Nova metodologia de verificação caso a caso elimina duplicações - levando à revisão
do número alusivos à Covid-19 no país (Observador);
O governo agradeceu aos cidadãos pela sua responsabilidade no combate contra à
Covid-19 (vídeo);
O Ministro da Ciência e Inovação, Pedro Duque, reuniu-se com gestores de quatro
projetos de inovação comercial face à Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

23 de maio




Espanha realizou mais de 2,2 milhões testes de PCR desde o início da pandemia
(comunicado);
O Ministério da Saúde publicou recomendações para a abertura de praias,
nomeadamente ao nível do distanciamento social e higiene considerando a Covid-19;
O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, anunciou que a Liga espanhola de futebol vai
ser retomada a 08 de junho (RTP);

22 de maio





Aprovação de medidas de flexibilidade e restrições para pequenos municípios e
autoridades locais de menor alcance territorial com menos de 10.001 habitantes e
uma densidade populacional de menos de 100 habitantes/km2 (Portaria
SND/427/2020);
A Ministra da Defesa, Margarita Robles, apresentou as linhas de atuação do
ministério no combate à Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
O Ministro da Saúde, Salvador Illa afirmou que “Segunda-feira toda a Espanha estará
pelo menos na Fase 1 e 47% da população na Fase 2” (comunicado);
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21 de maio


Espanha aponta a retoma do turismo estrangeiro em segurança para julho de 2020
(saiba mais);

20 de maio






O Congresso de Deputados aprovou, em sessão plenária, a prorrogação do estado de
alarme, por mais um mês, em vigor desde a 00h00 do dia 24 de maio até à 00h00 do
dia 27 de junho de 2020, considerando a crise sanitária da Covid-19
(lamoncloa.gob.es / intervenção de Pedro Sánchez);
Passa a ser obrigatório o uso de máscara de proteção facial em cenários cuja distância
de dois metros entre as pessoas não seja possível de cumprir, para pessoas com
idade superior a seis anos, sendo recomendado, ainda assim, para crianças com
idades compreendidas entre os três e cinco anos de idade (Portaria SND/422/2020);
José Manuel Bernabé, diretor do Centro Espanhol de Meteorologia (CEM) afirmou
que “A metrologia está desempenhando um papel fundamental na crise de saúde
causada pelo coronavírus”;

19 de maio




Os pedidos de assistência a vítimas de violência de género durante o confinamento
totalizam 18 700, mais 61,56% do que no ano anterior (saiba mais);
O governo distribui 9,6 milhões de máscaras a pedido das comunidades autónomas;
Pedro Sánchez interveio, no âmbito da 73.ª Assembleia Geral da OMS reafirmando o
apoio do governo de Espanha à instituição e reiterando a importância de uma
resposta conjunta ao nível internacional face ao combate à pandemia Covid-19
(vídeo);

18 de maio


O Ministério da Saúde publicou um guia de recomendações para agendamento de
cirurgias durante a transição da pandemia da Covid-19;
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Espanha participa do repositório europeu de metadados de pesquisa clínica no Covid19 através da Plataforma Espanhola de Ensaios Clínicos (SCREN), financiada pelo
Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII);

17 de maio


Definição de novas medidas de flexibilização para as unidades territoriais na Fase 2 do
Plano de Transição para uma Nova Normalidade, com entrada em vigor a partir do dia
18 de maio (boe n.º 138 / Guia Fase 2 / mapa):
 Será possível a deslocação entre províncias, ilhas ou unidades territoriais num
grupo com um máximo 15 pessoas, entre as quais, as pessoas que coabitam não
são contadas, sempre mantendo distância social ou medidas de proteção;
 Pessoas com até 70 anos de idade poderão realizar atividades físicas não
profissionais em qualquer horário, exceto no horário entre as 10h e as 12h e
entre as 19h e as 20h, reservado para maiores de 70 anos;
 As comunidades autónomas e as cidades autónomas podem estabelecer que, no
seu território, esses intervalos de tempo iniciam até duas horas antes e
terminam duas horas depois, desde que sua duração total não seja aumentada;
 A vigília pode ser realizada em todos os tipos de instalações, públicas ou
privadas, com um limite máximo de 25 pessoas em espaços ao ar livre ou 15
pessoas em espaços fechados, independentemente de morarem ou não juntas;
 Os enterros e cremações são restritos a um máximo de 25 pessoas, incluindo
parentes e amigos;
 A capacidade máxima de locais de culto varia de um terço a 50% ;
 As cerimónias de casamento e outras celebrações religiosas podem ocorrer em
todos os tipos de instalações com capacidade de 50% e sem exceder 100 pessoas
em espaços ao ar livre, ou em ambientes fechados, 50 pessoas;
 As piscinas recreativas podem ser abertas ao público mediante agendamento,
capacidade máxima de 30% ou aquela que permite o cumprimento da distância
de segurança – a limpeza deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia e os
chuveiros nos vestiários e as fontes de água não podem ser usados;
 As praias poderão ser frequentadas por banhistas, devendo a sua utilização ser
efetuada com responsabilidade, cumprindo as recomendações e padrões
estabelecidos pelas autoridades de saúde - é permitida a prática de desporto,
atividades profissionais ou recreativas, desde que possam ser realizadas
individualmente e sem contacto físico;
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 As atividades profissionais e os estabelecimentos comerciais podem reabrir ao
público, independentemente de sua área útil de exposição e venda, desde que
reduzido a 40% da capacidade em cada uma das fábricas e por forma a garantir
uma distância mínima dois metros entre os clientes - em locais onde não é
possível manter essa distância, apenas é permitida a permanência dentro das
instalações de um cliente e haverá um cronograma de atendimento com
atendimento prioritário por mais de 65 anos;
 No caso dos mercados de rua , o número habitual de bancas será limitado a um
terço para garantir a manutenção da distância social de dois metros;
 Os centros comerciais e supermercados serão reabertos com uma capacidade
máxima de 30% de suas áreas comuns e 40% em cada um dos estabelecimentos
comerciais – a permanência de clientes em áreas comuns não será permitida,
exceto para em áreas de circulação ou lazer, como parques infantis, bibliotecas
de brinquedos ou áreas de descanso que deverão estar fechadas ao público;
 Os estabelecimentos de hotelaria e restauração, para consumo no local podem
reabrir ao público, exceto boates e bares de diversão noturna, desde que não
excedam 40% de sua capacidade – o consumo dentro das instalações só pode
ser feito sentado numa mesa ou em grupos de mesas e, de preferência,
mediante reserva prévia;
 Os serviços de esplanada serão mantidos de acordo com a portaria de aplicação
da Fase 1, mantendo a distância mínima de dois metros – a reabertura
de áreas públicas de hotéis e acomodações turísticas ao público, desde que não
exceda um terço de sua capacidade;
 As atividades de animação ou aulas em grupo terão capacidade máxima de 20
pessoas, evitando a troca de objetos, preferencialmente ao ar livre e
respeitando a distância mínima de segurança entre todos os participantes, caso
contrário, máscaras devem ser usadas - além disso, a desinfeção
correspondente dos objetos e materiais utilizados será mantida;
 No caso de casas de repouso, as visitas serão preferencialmente realizadas em
casos excecionais, como o fim da vida ou o alívio da descompensação
neurocognitiva do residente - essas visitas não podem ser realizadas em centros
onde existem casos confirmados de Covid-19 ou em que um residente está em
quarentena;
 Nas bibliotecas, será possível fazer consultas na sala, desde que não exceda um
terço da capacidade autorizada e usar os computadores destinados aos usuários
- no entanto, as áreas infantis e as coleções de acesso aberto permanecerão
fechadas;
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 As salas de exposições, monumentos e instalações culturais podem reabrir desde
que um terço da capacidade autorizada, não seja excedida e são tomadas
medidas de controlo de aglomerações;
 Os cinemas, teatros, auditórios e espaços similares podem retomar suas
atividades desde que tenham assentos pré-designados e não excedam um terço
da capacidade autorizada;
 Os atletas integrados em clubes que participam de ligas não profissionais poderão
realizar treinamento básico, individualmente e em conformidade com as
correspondentes medidas de prevenção e higiene, desenvolvidas nos centros de
treino disponíveis para os clubes ou em outros tipos de instalações que estejam
abertos ao público;
 Os clubes desportivos profissionais podem desenvolver o caráter total do treino,
de acordo com as medidas preventivas e de higiene relevantes, até 14 pessoas;
 Conferências, reuniões, reuniões de negócios e conferências serão permitidas em
salas de congressos, salas de conferências, salas polivalentes e outros
estabelecimentos e instalações similares, sem exceder 50 participantes e
mantendo uma distância mínima de dois metros ou com equipamento de
segurança;
 As residências, edifícios, centros e instalações , públicas ou privadas, destinadas a
fornecer serviços de acomodação e catering para pesquisas científicas, técnicas
e de pesquisa, podem ser retomadas, com as garantias de limpeza e desinfeção
incluídas no pedido;
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16 de maio



Espanha já realizou cerca de 2 milhões de PCR desde o início da pandemia no país
(comunicado);
Pedro Sánchez anuncia que o governo irá propor ao Congresso de Deputados a
prorrogação do estado de alarme (vídeo);

15 de maio



Espanha manterá as creches e infantários fechados até setembro de 2020, como
medida de prevenção e combate à Covid-19 (TSF);
O Ministro da Saúde, Salvador Illa, anunciou novas medidas para flexibilizar as
restrições nacionais na aplicação do Plano de Transição rumo a uma nova
normalidade (saiba mais);
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14 de maio



Os testes de PCR da Covid-19, nos centros de trabalho, passam a ser realizados
apenas aquando da presença de sintomas associados à doença (comunicado);
O Ministério da Saúde publicou um guia de recomendações para a preparação da
abertura de piscinas respeitando as medidas de segurança e higiene necessárias,
considerando a Covid-19;

13 de maio


Os primeiros resultados do ENECovid19 mostram que 5% da população desenvolveu
anticorpos contra a doença (comunicado);

12 de maio






Aprovação de medida que estabelece que todos os estrangeiros chegados ao país são
obrigados a fazer um quarentena de 14 dias, durante a situação de crise de saúde
causada pela Covid-19 (Portaria SND/403/2020);
Quarentena obrigatória para todas as pessoas que entrem em Espanha, de 14 dias,
durante a crise de saúde pandemia Covid-19, a partir do dia 15 de maio e em vigor
durante a vigência do estado de alarme e eventuais prorrogações (Portaria
SND/403/2020);
O Conselho Ministerial aprovou um decreto presidencial sobre medidas sociais em
defesa do emprego, que prevê (lamoncloa.gob.es):
 Prorrogação da Expediente Temporário de Regularização Temporário de Emprego
(ERTE) até ao dia 30 de junho de 2020 (vídeo);
 Distribuição de dividendos e transparência fiscal, as empresas e entidades que
possuem domicílio fiscal em paraísos fiscais não poderão tirar proveito da
extensão do ERTE;
 Isenção de taxas , nomeadamente das contribuições para a Segurança Social para
empresas que continuam na ERTE, no valor de 75% para empresas com 50 ou
mais trabalhadores, para os trabalhadores que retomarem suas atividades, a
isenção será de 85% em maio e 70% em junho (empresas com menos de 50
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trabalhadores em 29 de fevereiro de 2020), nas empresas com 50 ou mais
trabalhadores, a isenção alcançará 60% em maio e 45% em junho;
 Criação de uma Comissão Tripartida de Monitoramento do Trabalho para
acompanhar as medidas na fase de excecionalidade atenuada;

11 de maio




O Ministério da Ciência e Inovação lançou uma nova linha de financiamento, com 12
milhões de euros, para o desenvolvimento de projetos no âmbito da Covid-19, que
visem o aumento da produção de equipamentos de emergência, melhoria do
tratamento e o diagnóstico da doença e contribuição para a implementação de
medidas de saúde pública - gerida pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial;
O ISCIII financia 37 novos projetos do Fundo Covid, com 3,5 milhões de euros (saiba
mais);

10 de maio


O número de funcionários públicos da Administração Geral do Estado (AGE) em
isolamento por Covid-19 diminui: 3 845 funcionários públicos estão em uma situação
de isolamento, 38% menos que há 15 dias atrás, nomeadamente 6 165; por outro
lado, 61,5% dos funcionários públicos trabalham atualmente em modalidades de
teletrabalho e 28% pessoalmente;

9 de maio



Espanha ultrapassa 1 600 mil testes de diagnóstico por PCR realizados (mcbs.gob.es /
lista detalhada);
Publicação do boletim oficial com as medidas da Fase 1 do Plano de transição para
uma Nova Normalidade, a partir do dia 11 de maio (boe n.º 130 / Guia Fase 1):
 Continuar-se-á a incentivar a prática do teletrabalho;
 Os convícios sociais, de qualquer natureza, não devem ultrapassar as 10
pessoas;
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 Reinício da atividade das superfícies comerciais até 400 m2, limitada a uma
ocupação de 30% da sua capacidade;
 Reabertura dos mercados, limitando os postos a 25% do habitual, mantendo
uma limitação de 1/3 da sua capacidade;
 Reabertura das esplanadas ao ar livre, devendo ter um número de mesas
inferior a 50% da capacidade, com uma ocupação máxima de 10 pessoas por
mesa;
 As bibliotecas prestarão serviços sem marcação prévia, sempre com capacidade
de 30%, mantendo a distância de 2 metros;
 Reabertura dos museus e dos estabelecimentos para eventos e espetáculos
culturais, respeitando o máximo de 1/3 da sua capacidade - sendo o máximo de
público 30 pessoas em espetáculos em espaços fechados e 200 ao ar livre;
 Os hotéis e pousadas voltam a abrir portas ao público, continuando os espaços
comuns limitados à utilização dos funcionários;
 Os centros educacionais podem reabrir para tarefas administrativas e de
desinfeção (Portaria SND/399/2020);



O Ministério da Mobilidade, Transportes e Agenda Urbana delineou as condições de
mobilidade ao nível dos diferentes tipos de transporte (Despacho TMA/400/2020 /
imagens explicativas):
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 O transporte ferroviário deverá limitar a ocupação dos assentos de modo a que
os passageiros tenham um assento vazio adjacente que os separa (exceto se
forem pessoas do mesmo agregado familiar) e, caso exista a possibilidade de
transporte de passageiros em pé, dois passageiros por metro quadrado nessas
áreas e 50% dos assentos disponíveis são mantidos como referência de
ocupação;
 Motocicletas e ciclomotores duas pessoas podem viajar desde que usem um
capacete facial com visor, ou uma máscara, bem como luvas;
 O transporte aéreo e marítimo nos arquipélagos das Baleares e Canárias devem
seguir normas de mobilidade determinadas pelas respetivas comunidades
autónomas;
Espanha prepara uma grande cerimónia de homenagem às vítimas após superação da
crise (saiba mais);

8 de maio






Ministros de Espanha, Itália E Portugal pedem rendimento mínimo europeu, um
apelo à união e solidariedade como veículo para minimizar os impactos
socioeconómicos causados pela pandemia Covid-19 (Diário de Notícias);
Foi diagnosticada Covid-19, pela primeira vez, num gato em Espanha, aumentando a
lista de animais não racionais portadores da doença, no entanto especialistas
afirmam que se trata de casos isolados;
O Ministro da Saúde, Salvador Illa, anunciou as medidas da 1.ª fase do Plano de
transição para uma Nova Normalidade, a partir do dia 11 de maio (mscbs.gob.es /
lista de territórios que passam à 1.ª fase / critérios de transição);

7 de maio



Mais de 46 700 pessoas participam da primeira semana do estudo ENECovid19, que
apurar a imunidade da população contra o vírus (mscbs.gob.es);
As comunidades autónomas podem agora alocar parte dos Fundos FEDER 2014-2020
às despesas com saúde, uma medida possível devido às negociações entre o
governo da Espanha e a Comissão Europeia, com o objetivo de possibilitar o
fortalecimento do sistema de saúde das regiões face à pandemia;
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O Ministério da Saúde publicou a Estratégia de diagnóstico, vigilância e controle na
fase de transição da pandemia da Covid-19, que estabelece que a realização dos
testes deve ser direcionada principalmente à detecção precoce de casos;
Hospital Espanhol adota plataforma para pacientes com Covid-19 fazerem chamada
de vídeo com familiares vídeo);

6 de maio






O ISCIII, através da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica (RENAVE), publicou o
“Relatório sobre a situação da Covid-19 dos profissionais de saúde em Espanha”;
O ministro da Inclusão, Segurança Social e Migração, José Luis Escrivá, afirmou que
“Houve uma estabilização do mercado de trabalho graças às medidas aprovadas de
proteção ao emprego”, salientando que o impacto da Covid-19 na Segurança Social,
foi menor em abril (vídeo);
A Espanha trabalha a nível nacional e europeu para a interoperabilidade das medidas
de prevenção de contágio contra a Covid-19 (saiba mais);
A equipa de coordenação da Covid-19 analisou a evolução da operação da 'Balmis'
(lamoncloa.gob.es);

5 de maio






O Congresso de Deputados aprovou a prorrogação do estado de alarme, desde a
00h00 do dia 10 de maio até à 00h00 do dia 24 de maio de 2020 (congreso.es / vídeo
/ comunicado);
No âmbito do Dia Internacional da Higiene das Mãos, o Ministério da Saúde recordou
a importância da higiene das mãos para prevenção da contaminação de Covid-19
(panfleto / comunicado de imprensa);
A Polícia Nacional e a Guarda Civil já realizaram cerca de 219 mil ações para proteger
as vítimas de violência de género durante o estado de alarme (lamoncloa.gob.es);

4 de maio


O Conselho Interterritorial do SNS aprovou um plano para expandir a capacidade de
detecção precoce da Covid-19 (mscbs.gov.es);
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O ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana anunciou as medidas para
garantir segurança aos utilizadores de transportes públicos e coletivos, considerando
as medidas aprovadas pela Portaria TMA/384/2020 (vídeo);
O ministro da Justiça, Juan Carlos Campo fez uma intervenção acerca das medidas
adotadas pelo ministério em resposta à crise de saúde pública causada pelo Covid-19
(lamoncloa.gob.es);
O Fundo COVID-19 investe 75% de seus fundos em mais de 80 investigações sobre o
novo coronavírus (saiba mais);
O Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, reuniu com a Associação
de Excelência em Turismo (Exceltur), a fim de dar continuidade ao trabalho conjunto
para apoiar o setor de turismo e relançá-lo;
O governo e os sindicatos acordam medidas da Administração Geral do Estado na
ocasião da aprovação do Plano de transição para a nova normalidade
(lamoncloa.gob.es);

3 de maio










Passou a ser obrigatório o uso de máscara por todos os utilizadores de transportes
públicos e coletivos, incluindo os meios terrestres, marítimos e aéreos (Portaria
TMA/384/2020 / vídeo explicativo);
O governo lançou um Guia de Respostas Frequentes acerca do Plano de Transição
para uma Nova Normalidade;
Mais de 300 profissionais de saúde já receberam a teleassistência psicológica
facultada pelo Ministério da Saúde (mscbs.gob.es);
Receção, das delegações e subdelegações do Governo da Espanha, de 14,5 milhões
de máscaras, que serão distribuídas ao longo de todo o território nacional (pontos de
distribuição);
O Ministério do Consumidor lançou um Guia para a Compra de Máscaras, com um
conjunto de recomendações a serem levadas em consideração pela população ao
comprar máscaras durante o período de retorno à normalidade no país;
Estabelecimento de condições para a abertura de lojas, serviços ao público e
arquivos, bem como para a prática de desporto profissional federativo (Portaria
SND/388/2020):
 Abertura de estabelecimentos com menos de 400 metros quadrados, ficando
limitada à permanência de um cliente por trabalhador e à realização de limpeza
e desinfeção das instalações pelo menos duas vezes por dia, com atenção
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especial às superfícies de contacto mais frequentes (como maçanetas, balcões,
móveis, corrimãos, máquinas de venda automática, pisos, telefones, cabides,
carros e cestas, torneiras e outros elementos);
 As atividades de hotelaria e restauração podem ser realizadas por meio de
serviços de entrega em domicílio e por coleta de pedidos pelos clientes nos
estabelecimentos correspondentes, sendo proibido o consumo dentro dos
estabelecimentos;
 Os atletas profissionais podem realizar treinos individuais ao ar livre, dentro dos
limites do município de residência, os atletas federados podem realizar sessões
de treino individual ao ar livre, duas vezes ao dia, entre 6h e as 20h e entre 20h
e as 23h, dentro dos mesmos limites geográficos;
 Os arquivos fornecerão seus serviços preferencialmente por via eletrónica,
através de solicitações e pedidos que serão tratadas, quando possível, pelos
serviços de informação, administração e reprografia digital;

2 de maio




As comunidades autónomas dispõem de mais 30 novos laboratórios de centros de
pesquisa e universidades para realizar testes de PCR para o diagnóstico de Covid-19
(consulte a lista);
Investigadores do Conselho Superior de Pesquisa Científica (CSIC) propõem um
método para detetar a alternativa do coronavírus SARS-CoV-2 à PCR, mais rápida,
menos dispendiosa e em larga escala, com base em faróis moleculares
(lamoncloa.gob.es);

1 de maio



Definição dos critérios e requisitos de acesso à ajuda financeira de transição no
arrendamento (Portaria TMA/378/2020);
Estabelecimento das condições em que a atividade física não profissional pode ser
realizada ao ar livre durante a situação de crise de saúde causada pela Covid-19
(Portaria SND/380/2020 / vídeo): (horário) a prática de desporto e caminhadas
individuais só pode ser realizada entre as 6h e as 10h e entre as 20h e as 23h, as
pessoas que precisam ser acompanhadas por razões de necessidade e pessoas com
mais de 70 anos de idade poderão praticar desporto e caminhar entre a 10h e o 12h
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e entre as 19h e as 20h e acompanhadas por uma pessoa com idade compreendida
entre os 14 e os 70 anos; (local) podem circular em qualquer estrada ou espaço para
uso público, incluindo espaços naturais e áreas verdes autorizadas, desde que
respeitando os limites estabelecido, o acesso a instalações desportivas fechadas não
será permitido para a prática destas atividades;

30 de abril


Prorrogação da aceitação, enquanto válidos, os procedimentos administrativos para a
autorização de novos sistemas de identificação e assinatura eletrónica por meio de
um código combinado e qualquer outro sistema que as administrações (boe n.º 120);

29 de abril


Aprovação das condições sob as quais as tripulações dos navios podem circular, a fim
de garantir a prestação de serviços de transporte marítimo, motivadas pela situação
de crise de saúde causada pela Covid-19 (Portaria TMA/374/2020);

28 de abril


Aprovação de medidas processuais e organizacionais para o combate à Covid-19 na
área da Administração da Justiça (Decreto Real n.º 16/2020);

28 de abril


O Conselho de Ministros aprovou medidas para aliviar confinamento, nomeadamente
o Plano de Transição para uma Nova Normalidade (Anexos do Plano / Previsão de
Orientação / Cronograma de Orientação):
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27 de abril










Autorização dos voos durante o estado de alarme declarado por ocasião da Covid-19,
nomeadamente nas seguintes rotas;
 Rotas aéreas Palma de Maiorca-Menorca e Palma de Maiorca-Ibiza (12986)
 Rotas do arquipélago das Canárias (12987 / 12988);
Ajudicação do fornecimento de máscaras cirúrgicas e protectoras FFP2 e FFP3 (12989
/ 12990);
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) colocou
Espanha no oitavo lugar entre os países com mais testes Covid-19 realizados (OCDE);
O Ministério da Saúde iniciou o estudo de imunidade por via a saber qual a
percentagem da população espanhola que desenvolveu anticorpos contra a Covid-19
(Comunicado de Imprensa);
Por iniciativa de Espanha, nove países da União Europeia propõem um Plano Europeu
de Recuperação para apoiar o setor de turismo, considerando os impactos negativos
da Covid-19 (lamoncloa.gob.es);
Portugal e Espanha partilham conhecimento no combate à Covid-19: A Associação
Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e a Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA) anunciam a promoção de um ciclo de webinars “que
tem como objetivo a partilha de conhecimento entre Portugal e Espanha no
combate à Covid-19” (Notícias ao Minuto);

26 de abril




O Ministro da Saúde, Salvador Illa, e o diretor do Centro de Coordenação de Alertas
e Emergências em Saúde (CCAES), Fernando Simón, entregam ao Presidente do
Governo, Pedro Sánchez o relatório técnico da estratégia de transição: “Covid.19:
Recomendações Sanitárias para a Estratégia de Transição”;
Já foram respondidos 89,9% dos pedidos de ajuda derivados da cessação de atividade
de trabalhadores independentes da cultura e do desporto (culturaydesporte.gob.es);

25 de abril


Aprovação da circulação de pessoas menores de 14 anos na via pública durante o
estado de alarme em Espanha: as saídas podem ter lugar cumprindo as medidas de
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segurança, priorizando a condição de saúde, o bem-estar e o desenvolvimento da
população infantil; devem fazer-se acompanhados sempre de um adulto, podendo
um adulto responsabilizar-se por um número máximo de três crianças;
(durabilidade) a saída tem um período máximo de 1h por dia; (distância) as crianças
podem sair até um perímetro de 1 km da sua habitação, sendo proibido o acesso a
parques infantis e instalações desportivas e devendo, igualmente, evitar
aglomerações de pessoas (Portaria SND/370/2020);

24 de abril






Definição da estrutura e as diretrizes de ação para o terceiro trimestre do ano letivo
de 2019-2020 e o início do ano letivo de 2020-2021, dada a situação de crise causada
pelo Covid-19 (Portaria EFP/365/2020 / considerando a intervenção da Ministra da
Educação e Formação Profissional, Isabel Celaá);
Os porta-vozes da Polícia Nacional e da Guarda Civil reconheceram e agradecem a
colaboração dos cidadãos durante o estado de alarme, em particular o apoio e a
proteção do pessoal de saúde e dos grupos sociais mais vulneráveis, como os
idosos;
O ISCIII, sob coordenação com o Ministério da Ciência e Inovação, validou nos últimos
dias 11 centros de pesquisa e universidades para realizar tarefas de apoio na
realização de testes de PCR para o diagnóstico da Covid-19 (lamoncloa.gob.es);

23 de abril






Estabelecimento de um teto máximo do preço de venda de máscaras cirúrgicas - 0,96
€/unidade - e géis e soluções hidroalcoólicas - até 150 ml a 0,021 €/ml, 150/300 ml a
0,018 €/ml e 300/1000 a 0,015 €/ml (boe n.º 113);
Definição de regulamentos nacionais da aviação civil em relação à situação criada pela
crise global de coronavírus Covid-19 (boe n.º 113);
Espanha propõe “Plano Marshall”, um fundo de recuperação de 1,5 biliões financiado
por dívida perpétua (comunicado);
A partir do dia 26 de abril, crianças e jovens até 14 anos poder sair de casa: uma vez
por dia, por 1 hora e num ambiente de 1 km, entre as 9h e as 21h, devendo ser
acompanhadas em todos os momentos de uma pessoa adulta (comunicado);
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22 de abril





O Congresso dos deputados aprova Estado de Alarme por mais duas semanas, até à
00h00 do dia 10 de maio (Comunicado de Imprensa / registo fotográfico);
O Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez afirmou que o progresso na
próxima fase da luta contra o COVID-19 será gradual, seguro e coordenado com todas
as administrações (intervenção);
Medidas urgentes complementares de apoio à economia e ao emprego (Decreto Real
n.º 15/2020);

21 de abril





Restrição temporária de viagens não essenciais de países terceiros para a União
Europeia e países associados a Schengen por razões de ordem pública e saúde pública
(boe n.º 111);
Divulgação de um guia das medidas adotadas no âmbito social e económico face à
Covid-19 de linguagem simplificada;
A Comissão de Preços Interministeriais estabeleceu um preço máximo para a venda
ao público de máscaras cirúrgicas de 0,96 cêntimos por unidade (comunicado);

19 de abril


Medidas excecionais para garantir o acesso da população aos produtos de uso
recomendado como medidas higiénicas para prevenção de contágios de Covid-19
(boe n.º 109);

17 de abril




Governo espanhol pede recontagem dos óbitos e casos provocados pela Covid-19 às
comunidades e o Ministério da Saúde adapta o procedimento de notificação de dados
para garantir eficiência na sua gestão (Comunicado de Imprensa);
Adoção de disposições e medidas para conter e encaminhar informações ao
Ministério da Saúde em caso de crise de saúde causada pela Covid-19 (boe n.º 107);
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Medidas extraordinárias, de combate ao impacto da Covid-19, no campo da formação
profissional para emprego no local de trabalho (boe n.º 107);

16 de abril







Rei de Espanha, Felipe VI, homenageia vítimas do novo coronavírus (vídeo);
O Ministro da Saúde, Salvador Illa, pronunciou-se acerca da evolução da Covid-19 no
país “Desde o início da crise, 930.230 testes de diagnóstico por PCR foram realizados
na Espanha” (Comunicado de Imprensa);
Governo lançou novas ferramentas de análise de mobilidade para apoiar a luta contra
o Covid-19 - nomeadamente um conjunto de estudos sobre mobilidade
populacional, a fim de obter dados sobre movimentos em todo o território nacional
e contribuir para a tomada de decisões no cenário atual (lamoncloa.gob.es);
Pedro Sánchez propôs aos grupos parlamentares a criação de uma Mesa de
Reconstrução Económica e Social, com o objectivo de relançar a economia, não
deixando ninguém para trás, reconstruindo o estado de bem-estar (intervenção);

15 de abril




O Fundo Covid-19 financia novos projetos na deteção 'visual' do vírus, na
nanotecnologia diagnóstica, na supercomputação para encontrar medicamentos e no
desenvolvimento de uma possível vacina - o ISCIII aprovou quatro novos projetos de
pesquisa contra o SARS-CoV-2, de modo que já existem 15 investigações apoiadas
por este instrumento;
O Ministério da Educação e Formação Profissional (MEFP) acordou com as
comunidades autónomas que as atividades educacionais serão mantidas durante o
terceiro trimestre, à distância, por enquanto, dependendo das restrições sanitárias,
e que o trimestre deverá durar até ao mês de junho (intervenções);

14 de abril


O Ministério da Saúde disponibilizou laboratórios de diagnóstico clínico, públicos e
privados, às Comunidades Autónomas (Comunicado de Imprensa);
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13 de abril




O Ministro dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, pronunciasse acerca das
medidas de mobilidade implementadas pelo ministério para lidar com a Covid-19
(intervenção);
Regresso parcial da atividade económica - de trabalhadores que não podem
funcionar em teletrabalho, nas exceções previstas pelo governo (esclarecimento);

12 de abril




Os transportes recuperam os níveis de serviço da segunda semana de confinamento
estabelecidos pela Portaria 273/2020 do MITMA de 23 de março, segundo a qual
foram emitidas instruções para a redução dos serviços de transporte de passageiros;
Divulgação das comparências políticas desde a aprovação do Estado de Alarme em
Espanha, no passado dia 12 de março de 2020;

11 de abril









Governo prorroga, por 14 dias, os controlos fronteiriços terrestres com França e
Portugal, até à 00h00 de 25 de abril (boe n.º 101);
O MITMA desenvolveu no Plano Estadual de Habitação 2018-2021, onde são
apresentadas as novas ajudas para o pagamento do arrendamento de habitações a
inquilinos vulneráveis derivado da Covid-19 (boe n.º 101);
O governo espanhol lançou Guia de Boas Práticas em Centros de Trabalho,
considerando a reintegração dos trabalhadores de atividades não essenciais, que
não possam funcionar em teletrabalho;
O governo garante o fornecimento de combustíveis em todo o país, estabelecendo
critérios para a abertura de postos de serviço e postes marítimos durante o estado
de alarme (lamoncloa.gob.es);
Mais de 300 espanhóis oferecem alojamento a espanhóis retidos no exterior - Aloja a nova plataforma lançada pela Foreign;

Página 59 de 70
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Espanha

10 de abril


Espanha insiste em emissão conjunta de dívida europeia “a médio prazo” (Saiba mais
em Público - Público);

9 de abril







O Congresso dos deputados aprova Estado de Alarme por mais duas semanas, até à
00h00 do dia 26 de abril (Comunicado de Imprensa / assista à sessão do plenário);
Aprovação das medidas complementares no âmbito da Proteção do Emprego
(Decreto Real n.º 09/2020): a demissão realizada por causas relacionadas ao Covid19 não é considerada válida; a suspensão de contratos temporários, incluindo
contratos formativos, de alívio e intermediários, deve considerar o cálculo da
duração desses contratos e dos períodos de referência equivalentes ao período
suspenso em cada contrato, visando a garantia de que estes contratos atinjam sua
duração efetiva máxima;
Aprovação do Decreto Real n.º 10/2020, que regulamenta uma licença paga
recuperável para trabalhadores para outros que não prestam serviços essenciais para
reduzir a mobilidade da população no contexto da luta contra o Covid-19: os
funcionários devem continuar a receber sua remuneração integral sem ir ao
trabalho, devendo retomar funções após o final do Estado de Alarme; as empresas
devem negociar com os trabalhadores a maneira pela qual essas horas de trabalho
não remuneradas serão restauradas (respeitando ao períodos mínimos de descanso
diários ou semanais previstos na lei, nem a excedência do dia útil anual máximo
estabelecido);
Aprovação de medidas complementares urgentes na esfera social e económica para
lidar com o Covid-19 (Decreto Real n.º 11/2020):
 Medidas destinadas a famílias e grupos vulneráveis: suspensão do processo de
despejo e os lançamentos para famílias vulneráveis sem alternativas de moradia,
apoio ao aluguel de pessoas que podem ser afetadas por sua capacidade de lidar
com seus pagamentos, a expansão de grupo de potenciais beneficiários do
bónus de eletricidade social, a garantia da continuidade do suprimento de
energia e água para todas as famílias enquanto durar o estado de alarme e a
criação de um subsídio extraordinário temporário para os trabalhadores
domésticos;
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 Medidas de apoio ao trabalho por conta própria: moratória das contribuições
sociais e o diferimento do pagamento de dívidas junto à Previdência Social; nova
redação do artigo 17 do Real Decreto-Lei 8/2020, especificando o escopo de
proteção e credenciamento dos requisitos necessários para a perceção do
benefício extraordinário para trabalhadores por conta própria (renda inferior a
75%) para atividades que recebem renda de maneira desigual ao longo de
campanhas ou períodos superiores ao semestre;
 Medidas de defesa do consumidor: os contratos assinados por consumidores e
usuários não puderem ser cumpridos, o consumidor e o usuário terão o direito
de resolver o problema, por um período de 14 dias; medidas de restrição às
comunicações comerciais das entidades que exercem uma atividade de jogo
regulamentada na Lei 13/2011, de 27 de maio, que regulamenta o jogo;
 Apoio à industrialização: medidas na área de apoio à industrialização, com o
objetivo de continuar fornecendo liquidez às empresas para que elas possam
desenvolver seus projetos; por um período de dois anos e meio, os empréstimos
concedidos pela Secretaria-Geral da Indústria e PME podem ser refinanciados.

8 de abril


O governo distribui 64 milhões de unidades de material às comunidades autónomas
para enfrentar a Covid-19, medida diária implementada desde 10 de março,
englobando máscaras, testes de deteção e dispositivos de ventilação (consulte a
lista de distribuição);

7 de abril




Conselho Ministro solicita a autorização do Congresso de Deputados (que se deverá
pronunciar no próximo dia 9 de abril) ao prolongamento do Estado de Alarme, até à
00h00 de 25 de abril;
O governo espanhol decidiu que os trabalhadores em atividades não essenciais que
não conseguem trabalhar em casa podem regressar às suas atividades laborais a
partir de 13 de abril;
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5 de abril


Início de um estudo, para apurar a percentagem de população que já adquiriu
imunidade ao novo coronavírus, por parte do Instituto de Saúde Carlos III e o
Instituto Nacional de Estatística;

4 de abril



O Presidente do Governo de Espanha manifestou interesse em prorrogar o Estado de
Alarme até à 00h00 do dia 25 de abril (oiça o discurso de Pedro Sánchez);
Receção de equipamento médico para ajuda ao combate à Covid-19, proveniente da
China, nomeadamente 82 toneladas de material de saúde a distribuir pelos
hospitais, de entre o material, 20,4 milhões de máscaras;

31 de março






Subsídio extraordinário de desemprego: apoio de 440 euros destinado a
trabalhadores temporários cujo contrato tenha terminado durante o período de
emergência;
Prorrogação de três meses para os pagamentos de crédito ao consumo de pessoas
em situação de vulnerabilidade económica devido ao impacto da crise do
coronavírus;
Suspensão dos despejos de pessoas sem habitação alternativa e, prorrogação dos
contratos de habitação por seis meses;

30 de março



Determinação dos espaços turísticos declarados essenciais (consulte: lista completa);
Redução da oferta de serviços de transporte público de passageiros de caráter urbano
e periurbano - rodoviário e ferroviário - a frequência deverá atingir níveis de
desempenho semelhantes aos do final de semana, considerando a necessidade de
acesso ao trabalho por parte dos funcionários dos serviços essenciais e o acesso dos
cidadãos a serviços básicos (boe n.º 89);
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Elaboração de um modelo de declaração de justificação de deslocações entre o local
de residência e o trabalho;
Distribuição nas prisões de mais de 105 máscaras cirúrgicas e FFP (com filtro facial de
partículas), que se somam às 40 mil já distribuídas;

29 de março







Medidas excecionais em relação aos funerais e cerimónias fúnebres (Portaria
SND/298/2020): são proibidas vigílias e, no caso de funerais, todas as cerimónias
são adiadas, sendo que no enterro ou cremação, apenas é permitida a presença de
3 familiares ou amigos próximos, devendo respeitar a distância de segurança, de um
a dois metros de distância;
Regulação da licença por doença remunerada a todos os trabalhadores, por conta
própria, que prestam serviços não essenciais em empresas ou entidades do setor
público ou privado e cuja atividade não tenha sido interrompida como resultado da
declaração de estado de alarme - que deverá ser reembolsada ao trabalhador entre
30 de março e 9 de abril (boe n.º 87);
Receção de um milhão de testes rápidos da China;
Liga espanhola do futebol angaria mais de 665.000 euros para aquisição de material e
equipamento médico para combate à pandemia da Covid-19, num festival solidário
via internet realizado no dia 28 de março;

28 de março


Lançamento da legislação aplicada ao Covid-19 disponibilizada online;

27 de março


Prorrogativa do Estado de Alarme pelo Decreto Real 463/2020, de 14 de março,
declarando o estado de alarme para a gestão da situação de crise de saúde causada
pelo COVID-19 (Decreto Real 476/2020), a vigorar de 28 de março até as 00:00 de
12 de abril 2020 – poderá confirmar as alterações entre ambos decretos, através de
boe.es (boe n.º 86);
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Promoção da contratação de cerca de 200 profissionais estrangeiros em situação
regular no setor de saúde diante da crise da COVID-19, os ministérios coordenaram a
sua ação em áreas cruciais, como priorização de autorizações de residência e
trabalho, homologação de diplomas ou reconhecimento de habilidades
profissionais, para dar uma resposta imediata num momento de demanda máxima e
alta;

26 de março


Informação científica e técnica do ponto de situação do Covid-19 no país, por parte
do Ministério da Saúde, em particular do Centro de Coordenação de alertas e
emergências sanitárias;

25 de março


Governo elenca 370 acomodações turísticas, a nível nacional, que ficam fechadas ao
público, com o intuito de acomodar os trabalhadores que realizam manutenção,
assistência médica, reparo e construção, fornecimento e transporte de serviços
essenciais;

23 de março


Restrição do acesso aos pontos fronteiriços (portos e aeroportos), com validade de
30 dias, apenas a cidadãos espanhóis e residentes da Espanha e grupos muito
específicos, nomeadamente: residentes da União Europeia ou de Estados
Associados Schengen, que vão diretamente ao seu local de residência; titulares de
um visto de longa duração emitidos por um Estado-Membro ou Estado Associado
Schengen que o solicitem; trabalhadores transfronteiriços; profissionais de saúde ou
de assistência a idosos que realizam sua atividade laboral; pessoal dedicado ao
transporte de mercadorias, no exercício de sua atividade profissional e pessoal de
voo necessário para realizar atividades comerciais de transporte aéreo,
organizações diplomáticas, consulares, internacionais, militares e membros de
organizações humanitárias, no exercício de suas funções; pessoas que viajam por
razões familiares imperativas devidamente credenciadas; pessoas que documentam
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motivos documentais de força maior ou situações de necessidade ou cuja entrada é
permitida por razões humanitárias;
Lançamento do “Aprendemos em casa”, por parte do Ministério da Educação e
Formação Profissional (MEFP) em parceria com a Rádio Televisión Española (RTVE),
uma iniciativa voltada para estudantes de 6 a 16 anos que visa facilitar o
aprendizado durante a suspensão da atividade de ensino em sala de aula motivada
pelo estado de alarme decretado pelo governo para conter a disseminação do
coronavírus: o canal de TV Clan da RTVE transmitirá espaços com conteúdo de
matemática às segundas-feiras, ciências sociais às terças-feiras, educação artística e
/ ou educação física às quartas-feiras, idiomas e idiomas às quintas-feiras e ciências
naturais às sextas-feiras, direcionados a crianças com idades entre 6 e 8 anos, no
horário das 9h às 10h; para estudantes de 8 a 10 anos entre 10 e 11 e para
estudantes de 10 a 12 anos na hora seguinte; no La 2 de TVE, os alunos de 12 a 14
anos poderão usufruir desses conteúdos, adaptados à idade e na mesma ordem de
disciplinas por dia da semana que nos casos anteriores, entre as 12h e a 13h, para
estudantes entre os 14 a 16 anos;
Editoriais e portais educacionais oferecem seu conteúdo gratuitamente, em conjunto
com o Ministério da Educação e Formação Profissional, bem como um site de
acesso a vários recursos e ferramentas para facilitar o aprendizado em um ambiente
virtual;
Disponibilização da oferta de educação e formação profissional digitalmente, o
Ministério da Educação e Formação Profissional lançou o site
www.aprendoencasa.educacion.es, para facilitar o acesso a diferentes recursos,
ferramentas e aplicativos que facilitam a continuidade da atividade educacional de
professores, famílias e estudantes durante o período suspensão de aulas presenciais
devido ao estado de alarme;

16 de março


Controle interno das fronteiras terrestres com Portugal e França, a partir da 00h00
de dia 17 de março, apenas cidadãos espanhóis podem entrar em território nacional
por terra; pessoas residentes na Espanha; trabalhadores transfronteiriços e aqueles
que provam, documentário, causas de força maior ou uma situação de necessidade,
excetuando-se ao transporte de mercadorias, por forma a garantir a continuidade
da atividade económica e preservar a cadeia de suprimento;
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14 de março











Declaração de Estado de Alarme em Espanha (texto integral aprovado pelo Conselho
de Ministros, Decreto Real 463/2020);
Lançamento da campanha pública - #EsteVirusLoParamosUnidos - com um
investimento de 4,5 milhões de euros na campanha, que deverá vigorar até ao dia 5
de abril;
Limitação da livre circulação de pessoas, podendo circular pelas estradas para uso
público para realizar as seguintes atividades: aquisição de alimentos, produtos
farmacêuticos e necessidades básicas; assistência a centros de saúde, serviços e
estabelecimentos; viajar para o local de trabalho para realizar seu trabalho, provisão
profissional ou comercial; retorno ao local de residência habitual; assistência e
assistência a idosos, menores, dependentes, pessoas com deficiência ou
especialmente pessoas vulneráveis; deslocamento para entidades financeiras e de
seguros; por força maior ou necessidade; qualquer outra atividade de natureza
semelhante que deva ser realizada individualmente, a menos que acompanhada de
pessoas com deficiência ou por outra causa justificada;
Os agentes da autoridade poderão realizar as verificações de pessoas, mercadorias,
veículos, instalações e estabelecimentos necessários para verificar e, quando
apropriado, impedir que os serviços e atividades suspensos neste decreto real
ocorram, exceto aqueles expressamente excetuados. Para fazer isso, eles podem
emitir os pedidos e proibições necessários e suspender as atividades ou serviços que
estão sendo realizados.
Cessação da atividade educativa presencial em todos os centros e etapas, ciclos,
diplomas, cursos e níveis de educação previstos no artigo 3 da Lei Orgânica 2/2006,
de 3 de maio, sobre Educação, incluindo o ensino universitário, bem como
quaisquer outras atividades educacionais ou de treinamento ministradas em outros
centros públicos ou privados - as atividades educacionais deverão ser mantidas
através de modalidades a distância e on-line, sempre que possível;
Suspensão da abertura ao público dos estabelecimentos comerciais, museus,
arquivos, bibliotecas, monumentos, atividades desportivas, de lazer, festivais e
desfiles - com exceção dos estabelecimentos comerciais de alimentos (hotéis e
restaurantes são suspensas, no entanto, os serviços de entrega em domicílio podem
ser prestados), bebidas, produtos e necessidades básicas, estabelecimentos
farmacêuticos e produtos de auxílio médico, ótico e ortopédico, produtos de
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higiene, salões de cabeleireiro, estabelecimentos de jornais, papelaria, combustível,
tabacarias, equipamentos tecnológicos e de telecomunicações, alimentos para
animais de estimação, comércio pela internet, telefone ou correspondência,
tinturaria e lavandaria - para uso seletivo, de estrita necessidade, e segundo regras
específicas de distanciamento;
Condicionamento da participação em locais de culto e cerimónias civis e religiosas,
incluindo funerais, mediante a adoção de medidas organizacionais que consistem
em evitar multidões de pessoas, dependendo das dimensões e características dos
locais, de forma a garantir participantes a possibilidade de respeitar a distância
entre eles de pelo menos um metro;
Todas as autoridades sanitárias civis das administrações públicas do território
nacional, bem como os demais funcionários e trabalhadores a seu serviço, estarão
sob as ordens diretas do Ministro da Saúde exceto as administrações públicas
regionais e locais – por forma a garantir a possibilidade de determinar a melhor
distribuição no território de todos os recursos técnicos e pessoais, de acordo com as
necessidades que são reveladas no gerenciamento desta crise de saúde;
Redução da oferta total de operações dos serviços públicos de transporte de
passageiros, rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos sujeitos a contrato público
ou OSP, percentagens: 50% para serviços ferroviários de média distância, serviços
regulares de transporte rodoviário, marítimo e aéreo de passageiros – todos os
operadores de serviços de transporte de passageiros são obrigados a realizar a
limpeza diária dos veículos de transporte, de acordo com as recomendações
estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
Suspensão e interrupção de prazos processuais para todas as ordens jurisdicionais, o
cálculo dos termos será retomado no momento em que o presente decreto real ou,
quando apropriado, suas extensões deixar de vigorar;
Na ordem jurisdicional penal, a suspensão e interrupção não se aplicarão aos
procedimentos de habeas corpus, às ações confiadas aos serviços de guarda, às
ações com detidos, às ordens de proteção, às ações urgentes vigilância penitenciária
e quaisquer medidas cautelares relacionadas à violência contra mulheres ou
menores;
Suspensão e interrupção de prazos administrativos de processamento de entidades
do setor público;
Suspensão dos prazos de prescrição e vencimento;
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11 de março


Lançamento de um guia de boas práticas para o setor do turismo face ao Covid-19 e
de uma plataforma digital, pela Secretário de Estado do Turismo do Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo;

10 de março


Distribuição de máscaras, do Governo, às comunidades o que resultou, até ao dia 26
de março, na distribuição de mais de 6,7 milhões de máscaras, como medida de
prevenção da transmissão do Covid-19;

3 de março




Recomendação, do Ministro da Saúde, Salvador Illa, do encerramento das
competições desportivas, bem como o cancelamento de todos os congressos,
seminários, oficinas ou cursos de profissionais de saúde;
Lançamento de campanhas de sensibilização e informação acerca do Covid-19,
disponíveis;

28 de fevereiro


Lançamento de uma rede de informações acerca do Covid-19, atualizada
frequentemente com os dados e estatísticas dos casos confirmados;

20 de fevereiro: Primeiro caso confirmado de Covid-19
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www.lamoncloa.gob.es
www.boe.es
www.mscbs.gob.es
www.congreso.es
www.mineco.gob.es
www.isciii.es
www.culturaydesporte.gob.es
www.elpais.com
www.pt.euronews.com
www.ec.europa.eu
www.tsf.pt
www.brasil.elpais.com
www.eco.sapo.pt
www.observador.pt
www.rr.sapo.pt
www.sicnoticias.pt
www.jornaleconomico.sapo.pt
www.dn.pt
www.rtp.pt
www.ionline.sapo.pt
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www.noticiasaominuto.com
www.visao.sapo.pt
www.expresso.pt
www.publico.pt
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