NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Coronavírus – Regresso de Portugueses retidos na Polónia
Chegam hoje a Lisboa 140 portugueses vindos da Polónia, entre os quais
estudantes Erasmus, num voo da LOT que partiu de Varsóvia às 08h50, hora
local.
O gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, com o apoio
do gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Agência
Nacional Erasmus, contactou por e-mail todos os estudantes nacionais que se
encontram na Polónia ao abrigo deste programa (376 alunos), bem como tem
vindo a fazê-lo em relação aos restantes estudantes Erasmus que são 3250 em
32 países.
Em relação à Polónia, responderam cerca de 80% dos alunos contactados, tendo
a maioria indicado que não necessita de apoio. Destes, 20 % já se encontra em
Portugal ou tem alternativas de regresso definidas e 47% informaram que
pretendem permanecer na Polónia.
Dos 34 alunos que solicitaram apoio para encontrar alternativas de regresso,
mais de metade partiram hoje no voo especial da companhia aérea LOT, saído
de Varsóvia com destino a Lisboa. As restantes situações estão a ser
acompanhadas tendo em vista encontrar opções para o regresso a Portugal dos
alunos que manifestaram essa vontade.
Para apoiar na resolução destas situações – bem como de outros cidadãos
nacionais que se estejam a deparar com dificuldades na obtenção de voos de
regresso a Portugal – será alargado a partir de hoje o horário de funcionamento
da linha de emergência Covid-19 do Ministério dos Negócios Estrangeiros
(covid19@mne.pt e +351 217 929 755).
Desde hoje, o horário desta linha é alargado, passando a funcionar entre as
09h00 e as 22h00 (dias úteis). Fora deste horário a linha Covid-19 do MNE é
complementada pelo atendimento através do Gabinete de Emergência Consular
(atendimento 24 horas através dos números + 351 217 929 714; + 351 961
706 472 ou do endereço de correio eletrónico: gec@mne.pt).
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