
 

 

 

 CORONAVIRUS: A MAPEI DEFINIU UM PLANO DE CONTINGÊNCIA EMPRESARIAL   
 
 

Perante a evolução do Coronavírus (COVID-19) a Mapei decidiu adotar algumas medidas preventivas 
e de contenção, para salvaguardar a saúde de todos os colaboradores, parceiros e familiares, bem 

como contribuir ativamente para a prevenção da propagação.  
Entretanto, a atividade de produção e comercialização continua no respeito das indicações do 

Conselho Nacional de Saúde 
 

Vive-se um momento de mudança muito intensa nos hábitos sociais. Felizmente a sociedade atual 
dispõe de informação online, permitindo-nos reagir prontamente às comunicações do Conselho 
Nacional de Saúde. Não devemos ignorar a situação de crise mundial e informação da Organização 
Mundial de Saúde. Queremos contribuir em Portugal para recuperar prontamente da pandemia. 
Tomando como exemplo o país de origem da nossa companhia, é hoje claro que a situação é muito 
séria que inicialmente pensávamos.  

O sucesso das medidas de contingência, depende de todos nós atuarmos de forma rápida e 
responsável. 

A Mapei estabeleceu o seu plano de contingência empresarial relativamente ao risco atual 
identificado, de Pandemia de Coronavírus. 
 

ü Estabelecemos uma estrutura de coordenação perante a pandemia, que começa pelo centro 
de trabalho, que mantém informadas as partes interessadas, incluindo as autoridades em 
caso de necessidade; 

ü Mantém-se a atividade produtiva, logística e o serviço aos clientes com uma equipa que 
trabalha em três frentes: nas instalações, em casa através do teletrabalho e em regime de 
misto, assegurando a coordenação do serviço; 

ü Procedeu-se à redução dos contactos com pessoas externas à organização. Os nossos 
colaboradores estarão restringidos a situações de exposição mínima ao risco, reduzindo as 
reuniões, mas assegurando o serviço ao cliente; 

ü Os nossos parceiros poderão manter todos os contactos telefónicos atuais, por email e através 
da internet pelos vários canais regularmente utilizados. A equipa está totalmente operacional; 

ü O serviço de levantamentos de encomendas nos nossos centros foi suspenso, sendo 
transferido para o serviço regular de expedição. 

Estas medidas estarão em vigor até nova informação em contrário, das organizações de saúde. 
Confiamos que proporcionem suficiente informação e segurança para todos os nossos parceiros, 
colaboradores e famílias. 
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