NOTÍCIA
No: 44

ACI e IATA elaboram roteiro para retomada do setor de
aviação
• É necessária coordenação global para garantir que as novas
medidas sejam baseadas em dados e evidências científicas
20 de maio de 2020 (Montreal/Genebra) – A Airports Council International World (ACI) e a
Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport Association)
pediram aos governos que as novas medidas relacionadas à COVID-19 para aeroportos e
empresas aéreas sejam baseadas em evidências científicas e consistentes em todo o
mundo.
Com a pandemia, o setor de aviação parou, e sua retomada e recuperação de forma
equilibrada e eficaz dependem da colaboração entre os grupos que fazem parte do
ecossistema global da aviação.
A ACI e a IATA publicaram em conjunto o documento Safely Restarting Aviation - ACI and
IATA Joint Approach (Retomada da aviação com segurança – Abordagem conjunta da ACI e
IATA), que estabelece um caminho para a retomada do setor da aviação. As empresas aéreas
e os aeroportos trabalharam juntos para criar um roteiro de retomada das operações,
garantindo aos viajantes que a saúde e a segurança continuam suas principais prioridades.
A estratégia conjunta propõe uma abordagem em camadas com medidas em toda a jornada
de viagem dos passageiros para minimizar o risco de transmissão da COVID-19 nos
aeroportos e a bordo das aeronaves e evitar que a aviação se torne uma fonte significativa de
reinfecção internacional. Essas medidas devem ser globalmente consistentes e sujeitas à
revisão contínua para melhorias e remoção quando não forem mais necessárias, garantindo
assim uma recuperação uniforme.

A ACI e a IATA são membros centrais da Força-Tarefa de Recuperação da Aviação Pós-Crise
da COVID-19 (CART - COVID-19 Aviation Recovery Task Force), liderada pelo Conselho da
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). A CART permite a colaboração – entre
governos e entre governos e o setor – que é vital para garantir a harmonização e consistência
das medidas fundamentais para restabelecer a conectividade aérea e a confiança dos
passageiros nas viagens aéreas.
“Aeroportos e empresas aéreas se uniram à OACI e ao setor da aviação em geral para
enfrentar o maior desafio da aviação comercial, que é retomar as atividades globais e
prevenir a expansão da COVID-19”, disse Angela Gittens, diretora geral da ACI. “Atualmente,
não existe uma medida única para reduzir todos os riscos envolvidos na retomada das
viagens aéreas, mas acreditamos que uma abordagem globalmente consistente e baseada
em resultados é a maneira mais eficaz de encontrar um equilíbrio entre reduzir riscos, abrir as
economias e permitir viagens.”
Alexandre de Juniac, diretor geral e CEO da IATA, disse: “A segurança é a nossa prioridade
principal, e isso inclui a saúde pública. É fundamental restabelecer a conectividade aérea para
retomar a economia global e reconectar as pessoas. Nossa abordagem em camadas com
medidas recomendadas por aeroportos e empresas aéreas protege a saúde pública,
oferecendo uma abordagem prática para uma retomada gradual das operações. É importante
lembrar que o risco de transmissão a bordo é muito baixo. E estamos certos de que a aviação
não será uma fonte significativa de reinfecção. Estamos trabalhando continuamente com os
governos para garantir que as medidas implementadas sejam tomadas de maneira
consistente, baseadas em evidências científicas. Isso é essencial para recuperar a confiança
pública e garantir os benefícios da retomada com segurança do setor da aviação.”
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Notas aos editores:
• A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 290 companhias
aéreas, que compõem 82% do tráfego aéreo global.
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Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/iata para verificar anúncios, posicionamentos
e outras informações úteis sobre o setor.
A Airports Council International (ACI), a associação comercial dos aeroportos do
mundo, foi fundada em 1991 para promover a cooperação entre os aeroportos
associados e outros parceiros da aviação mundial, incluindo a Organização da Aviação
Civil Internacional (OACI), a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e a
Organização de Serviços de Navegação Aérea Civil (CANSO). Ao representar os
melhores interesses dos aeroportos durante as principais fases do desenvolvimento
de políticas, a ACI contribui significativamente para garantir um sistema global de
transporte aéreo que seja seguro, protegido, centrado no cliente e ambientalmente
sustentável. Em janeiro de 2020, a ACI contabilizou 668 associados, operando em
1979 aeroportos de 176 países.
Leia o documento: Safely Restarting Aviation - ACI and IATA Joint Approach, que
estabelece que os cargos e responsabilidades de governos, companhias aéreas,
aeroportos e outros grupos envolvidos devem ser respeitados na implementação de
respostas à COVID-19.
Mais informações sobre a CART - Council Aviation Recovery Task da OACI.

