
COVID-19
RECOMENDAÇÕES

ÀS EMPRESAS



Esta pandemia, obrigou a profundas alterações na vida das pessoas e das empresas, cujos 
efeitos infelizmente já se estão a sentir, obrigando em muitos casos os trabalhadores a 
efetuarem as suas atividades a partir de casa. 
A Corbroker, como Vosso consultor e parceiro na gestão de riscos, ciente dos novos desafios 
que esta situação nos impõe, apela a que sejam tidas como prioridade a aplicação de boas 
práticas de gestão de risco. Para ajuda da vossa empresa em caso de encerramento das 
instalações, elaborámos este manual de medidas de prevenção e proteção de pessoas e bens.

PATRIMONIAIS
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PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Fechar todas as portas corta-fogo;
Desligar os carregadores de baterias dos empilhadores ou outros 
equipamentos que necessitem de ser carregados eletricamente;
Desligar máquinas de café, micro-ondas, extensões multi-tomadas, etc. ; 
Desligar os equipamentos elétricos desnecessários;
As caldeiras, fornos equipamentos de pressão ou outros similares, em caso 
de “shut down”, devem seguir estritamente todas as instruções indicadas 
pelos fabricantes dos equipamentos;
Remover todos os resíduos e outros materiais combustíveis, tanto no interior 
como no exterior. Fechar os contentores de resíduos que não possam ser 
esvaziados;
Certificar que todos os combustíveis, incluindo contentores de resíduos, 
serão mantidos no mínimo a uma distância de 10 m de distância de qualquer 
edifício;
Os terrenos envolventes deverão ser devidamente aceirados.

SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Sistemas de deteção (Alarmes);
Bombas de incêndio deverão estar na “Posição Automática” com as 
lâmpadas verdes acesas no painel da central de controlo e o respetivo motor 
a diesel com as revisões atualizadas;
Que todas as válvulas estão abertas.

Certificar que todos os sistemas estão operacionais, nomeadamente:



ACIDENTES DE TRABALHO

Informar os seus colaboradores das regras aplicadas a este regime;
Elaborar uma listagem com a identificação dos colaboradores, local e horário 
estabelecido.

As empresas que têm colaboradores em regime de teletrabalho, devem 
efetuar os seguintes procedimentos:

Em caso de sinistro, a entidade patronal terá de fazer prova de que o 
sinistrado estava em regime de teletrabalho.

AUTOMÓVEL

Durante este período não haverá quaisquer alterações aos contratos, 
mantendo-se em vigor todas as coberturas e capitais seguros existentes à 
data do seu início (seguros novos) ou vencimento (continuados).
Na Assistência em Viagem, importa ter em conta que alguns operadores do 
mercado, em situação de doença, não prestam assistência às pessoas e 
respetiva bagagem.

As empresas que têm colaboradores em regime de teletrabalho, devem 
efetuar os seguintes procedimentos:

PROTEÇÃO DE INTRUSÃO E ROUBO

Confirmar que os Sistemas de Deteção (Alarmes) estão operacionais;
Testar a monitorização dos alarmes na central da empresa de segurança, 
bombeiros e telemóveis;
Manter a iluminação externa no período noturno;
Garantir o bloqueio/ impedimento de todos os acessos às instalações, 
verificando que todas as janelas, portas, portões e cancelas estão 
devidamente fechadas;
Reforçar a vigilância humana (rondas) com as autoridades locais, empresas 
de segurança ou guardas noturnos.

NOTA: Manter sempre ligado todos os equipamentos que sejam 
necessários para assegurar a proteção contra incêndios e/ou segurança 
das instalações.
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