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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

Paris/Genebra, 09 abril de 2020 

A ICC e a OMS lançam inquérito para empresas em todo o mundo para melhorar 

o fluxo de informações relacionadas ao COVID-19. 

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) lançam um inquérito mundial para perceber os desafios enfrentados pelo 

setor privado com o COVID-19. 

Em resposta à pandemia do COVID-19, a ICC e a OMS lançaram um importante 

inquérito ao setor privado para reunir mais informações sobre como as empresas estão 

a responder à pandemia e para ajudar a identificar soluções para evitar a sua 

propagação. O inquérito ICC-OMS irá melhorar o fluxo de informações entre os 

diferentes setores da economia global e irá desenvolver uma estrutura para gerir as 

consequências económicas e humanas relacionadas à pandemia. 

O Secretário-geral da ICC John W.H. Denton AO referiu: 

“Ao fornecer um feedback transparente, o setor privado pode minimizar a 

disseminação do COVID-19 e lidar atempadamente com as repercussões da 

pandemia na economia global. A ICC e a OMS pedem aos líderes empresariais - 

enquanto vozes de confiança nas suas comunidades locais - que partilhem mais 

informações sobre a influência da pandemia nas suas operações diárias, cadeias 

de fornecimentos e colaboradores." 

"Por favor, pedimos que dedique alguns minutos para participar neste inquérito, 

para que possamos proteger os nossos colegas, clientes e comunidades dos 

danos causados pela propagação dessa pandemia." 

O inquérito é mais recente etapa da colaboração entre ICC - OMS para fornecer 

informações credíveis relacionadas ao COVID-19 para o setor privado e desenvolver 

orientações confiáveis para as comunidades empresariais em todo o mundo. Numa 

recente declaração conjunta, a ICC e a OMS pedem aos governos nacionais que 

adotem uma abordagem de 'toda a sociedade' para responder à pandemia do COVID-

19. 

Pedindo a participação no inquérito, através de uma mensagem em vídeo, o Diretor 

Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, referiu: “Este inquérito irá permitir-

nos compreender como as empresas estão a responder. Isso irá ajudar-nos a 

traçar melhores práticas e a perceber onde nós e as autoridades nacionais de 

saúde, devemos centrar a nossa atenção. As informações geradas pelo inquérito 

irão ajudar-nos a obter uma resposta eficaz, salvando vidas e minimizando os 

danos económicos.” 
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O inquérito ICC-OMS foi projetado para levar apenas alguns minutos a preencher e 

poderá ser encontrado no site da ICC. A Medallia, uma empresa de software com sede 

em São Francisco, está a ajudar a ICC na implementação deste importante inquérito on-

line. 

Preencha o inquérito.  

Leia a declaração conjunta da ICC e da OMS para mobilizar os líderes empresariais na 

resposta ao COVID-19. 

 

SOBRE A CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL (ICC) 

 

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a representante institucional de mais de 

45 milhões de empresas em mais de 100 países. A principal missão da ICC é fazer com 

que as empresas funcionem para todos, todos os dias, em qualquer lugar. Através de 

uma combinação única de advocacia, soluções e estabelecimento de standards, 

promovemos o comércio internacional, uma conduta empresarial responsável e uma 

abordagem global da regulamentação, além de fornecer serviços líderes de mercado 

para a resolução de litígios. Os nossos membros incluem muitas das empresas líderes 

mundiais, PME, associações empresariais, empresas locais e câmaras de comércio. 
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