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Orientações para as empresas sobre o coronavírus 

O surto de coronavírus COVID-19 é uma emergência de saúde global que requer uma ação 

eficaz por parte dos governos, indivíduos e empresas.  

Todas as empresas têm um papel fundamental a desempenhar para minimizar a probabilidade 

de transmissão. Ações antecipadas, ousadas e eficazes irão reduzir os riscos a curto prazo para 

os funcionários e os custos a longo prazo para as empresas e a economia. A prevenção é mais 

fácil e mais económica para um processo de crescimento exponencial. 

Embora as ações específicas que cada empresa deva tomar dependam da localização, da 

natureza do local de trabalho e da potencial interrupção das suas operações, a ICC incentiva 

todas as empresas a tomarem medias para anteciparem-se ao surto. 

Neste momento, as empresas devem desenvolver planos de continuidade de atividades (onde 

não há casos registados), preparar planos de continuidade de atividades (onde foram registados 

casos esporádicos adquiridos localmente ou importados) ou implementar planos de continuidade 

de atividades (onde ocorreu transmissão local ou foram registados um elevado número de 

casos). 

Para ajudar no desenvolvimento de tais planos, a ICC estabeleceu uma parceria com o New 

England Complex Systems Institute para desenvolver este resumo de ações que as empresas 

podem adotar para reduzir riscos associados a uma empresa (funcionários, clientes e parceiros) 

e à própria empresa em si. 

 

Geral 

• Promover o entendimento entre os funcionários e as suas famílias sobre a transmissão de 

coronavírus e a sua prevenção, direcionando-os para os sites da OMS e da autoridade nacional 

de saúde. 

• Desenvolver políticas personalizadas da organização para reduzir a transmissão e providenciar 

uma implementação meticulosa. 

• Garantir que os funcionários saibam que, quando apresentam sintomas leves, não devem 

comparecer em locais de trabalho ou em reuniões pessoais e não serão penalizados pelos dias 

de ausência. 

• Configurar um sistema de relatórios para qualquer caso. 

• Manter um registo claro dos contatos de cada dia. Caso uma infeção seja identificada, a 

empresa poderá alertar todos os possíveis expostos para minimizar riscos e mitigar danos aos 

funcionários e clientes. 

• Garantir que os funcionários tenham seguros de saúde adequados para que não tenham medo 

de procurar assistência quando apresentam sintomas, ainda que leves. 

• Estar envolvido com as instalações médicas locais para poder coordenar os testes rápidos e 

precoces dos funcionários contra o coronavírus. 

• Preparar itens essenciais (desinfetante para as mãos, álcool, máscaras, termômetros 

infravermelhos na testa sem contato) para o caso de as condições se deteriorem e os 

funcionários não tenham acesso a esses itens. 
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Reuniões, Viagens e Visitantes 

• Substituir reuniões presenciais por virtuais. 

• Organizar condições para que os funcionários trabalhem em casa sempre que possível. 

• Restringir o deslocamento para zonas de maior risco. Viagens para zonas de alto risco - China, 

Irão, regiões do Norte da Lombardia e Vêneto na Itália, Coreia do Sul e Tailândia - devem ser 

fortemente desencorajadas. 

• Definir uma política clara que proíba todas as viagens relacionadas com o trabalho 

consideradas não essenciais. 

• Mudar a forma de fazer negócios para tornar desnecessárias as viagens aparentemente 

essenciais. 

• Limitar visitantes e definir políticas para investigar e recusar visitantes com base nas suas zonas 

de residência enquanto políticas de prevenção do coronavírus. Verificar os sintomas dos 

visitantes a chegada. 

 

Locais de Trabalho 

• Promover horários de trabalho flexíveis, horas intercaladas e turnos para diminuir a densidade 

no local de trabalho. 

• Os empregadores devem solicitar aos funcionários que retornem de locais com casos 

confirmados ou que não tenham a certeza se estiveram em contacto com pessoas infetadas 

durante a viagem para ficar em quarentena por 14 dias antes de regressar ao escritório. Os 

empregadores devem acompanhar de perto a condição de saúde, relatar e procurar atendimento 

médico. 

• Os empregadores devem ter termômetros disponíveis. Se um funcionário estiver com febre 

(37,3 graus Celsius ou acima), estes devem receber imediatamente uma máscara e ser 

mandados para casa. 

• Os funcionários cujo trabalho envolve proximidade inevitável com outras pessoas devem 

receber máscaras. 

• Redirecionar o tráfego dentro dos prédios para promover a lavagem das mãos a entrada e 

colocar desinfetantes para as mãos em vários locais para facilitar a utilização. 

• Organizar a circulação dos funcionários para evitar agrupamentos em elevadores. Os 

elevadores não devem transportar mais da metade da sua capacidade de carga. 

• O espaço de trabalho deve ser reorganizado para garantir a distância máxima entre os 

funcionários. 

• Desinfetar áreas públicas, locais com passagem intensa e superfícies frequentemente tocadas. 

• Se o ar condicionado precisar ser utilizado, desative a recirculação do ar interno. Recomenda-

se a limpeza semanal / desinfeção / substituição componentes e filtros. 

• Disperse as refeições, mantenha 3 pés de distância durante as refeições e evite sentar-se cara 

a cara. Separe os utensílios e desinfete-os com frequência. 
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• A saúde dos funcionários da cafetaria deve ser frequentemente monitorada, com uma 

verificação diária da temperatura. À entrada, os funcionários devem ser questionados com cinco 

perguntas sobre a sua saúde (febre, tosse, falta de ar, diarreia, vômito). 

• Nas áreas altamente afetadas, promova a entrega das refeições em vez de sair de casa. 

Providencie ajuda para solicitar a entrega de alimentos e um local para entrega e coleta sem 

contato com os alimentos de forma higiênica. 

• Considere como os funcionários chegam aos locais de trabalho e desenvolva recomendações, 

incluindo evitar transporte público ou manter uma higiene cuidadosa, incluindo evitar tocar em 

superfícies, lavar as mãos e utilizar máscaras em áreas de maior risco. 

• A responsabilidade de garantir as políticas no local de trabalho sobre segurança contra o 

coronavírus devem ser claras e responsáveis. 

 

Retalho e Hotelaria - Considerações 

• Os setores de alto contato podem ser severamente interrompidos. Intervenções precoces e 

eficazes podem atenuar, mas não eliminar o risco, a menos que sejam de toda a sociedade. 

• A importância de assegurar que indivíduos com sintomas leves de constipação, cujo trabalho 

envolva o contato com outras pessoas não pode ser subestimada. 

• Manter um registo claro dos contatos de cada dia. Para que, se uma infeção for identificada, a 

empresa possa avisar todos os possíveis expostos para minimizar riscos e mitigar danos aos 

funcionários e clientes. 

• Devem ser desenvolvidos e implementados métodos de trabalho sem contato, incluindo: serviço 

de busca e devolução através das janelas (com o espaçamento adequado), movimentação por 

serviço e entrega ao domicílio sem contato. 

Chen Shen e Yaneer Bar-Yam, Diretrizes para o coronavírus em ambientes empresariais, NECSI 

(2 de março de 2020). 

 

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC) 

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a maior organização empresarial do mundo, 

representando 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. 

https://www.icc-portugal.com/  
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