
Seja bem-vindo! O evento terá início às 11h.

"IMPACTOS E APRENDIZADOS 

DA COVID-19 NA ÁUSTRIA"



Sobre mim / Rainer Mostbauer



Covid-19 na Áustria / estrutura

• Números atuais/gráficos

• Cronologia da crise na Áustria

• Impactos / Conclusões

• Previsão
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Cronologia da crise na Áustria

• 25 de fevereiro 2020: primeiros casos da Covid-19 na Áustria

• 6 de março 2020: todos estados federais tem casos/63 no total

• 7 de março: „caso Ischgl“

• 11 de março: primeiras medidas/museus fecham

• 12 de março: primeira morte

• 13 de março: 504 casos/expansão das medidas

• 14 de março: restrições de saída

• 16 de março: lockdown



Cronologia da crise na Áustria

• 18 de março: pacote de ajuda para economia/50 bilhões de euros

• 19 de março: 2.000 casos confirmados/7 mortos

• 30 de março: máscara obrigatório em supermercados 

• 6 de abril: proibição de eventos públicos 

• 12 de abril: domingo de Páscoa / depois: primeiras aberturas

• 1 de maio: restrições de saída terminam
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Cronologia da crise na Áustria

• 15 de maio: reabertura dos restaurantes

• 15 de junho: fim da obrigação geral de usar máscaras

• Julho:  os números de infecções começou a aumentar novamente

• 12 de agosto: 194 novos casos / atividade de viagens / verão!

• 17 de agosto: aviso de viagem para Croácia

• 22/23 de agosto: Caos no trânsito na fronteira  / até 15 horas!



Impactos / Conclusões

• Pico da crise:  março e abril

• Primeiro grande teste para o governo

• Avisos de viagem



Impactos / Conclusões

• O governo respondeu rapidamente

• Aliança nacional: sem brigas e conflitos políticos

• Principal destino: manter a curva mais plana possível / UTI

• Condições gerais: Áustria é um país rico, pequeno, estado social, 
altamente desenvolvido, sistema político estável



Impactos / Conclusões

• Pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial

• Retrocesso de produto interno bruto (PIB): pelo menos 7%

• Aumento significativo do desemprego

• Efeitos secundários & consequências sociais 
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Previsão

• Vacina contra Covid-19: o mundo está esperando ansiosamente

• Preocupação: outono e inverno 

• Ninguém quer um outro lockdown



Q&A

"IMPACTOS E APRENDIZADOS 

DA COVID-19 NA ÁUSTRIA"



Klaus Hofstadler

Consulado Geral da Áustria em São Paulo
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 – cj. 71 – Vila Olímpia

T. (11) 3044-9944

E. saopaulo@advantageaustria.org
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