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Adoção de medidas para a prevenção de 

 infeção pelo vírus SARS-Cov-2  
Caro Cliente, 

 

Sendo uma preocupação das organizações garantirem a saúde dos seus trabalhadores e 

de todas as partes interessadas, face a possíveis infeções pelo vírus do COVID-19, a 

QualiWork tem agora disponível um serviço para apoiar os seus clientes na adoção de 

medidas de prevenção para fazerem face a este flagelo, que não olha a fronteiras nem a 

ninguém. 

 

Este serviço terá como principal finalidade preparar a resposta e minimizar o impacto de 

um surto de infeção pelo COVID-19 nos trabalhadores das organizações, e garantir ainda a 

continuidade do serviço. 

 

Terá ainda como objetivo: 

• Reduzir a disseminação da infeção, através da promoção de medidas nas 

organizações que garantam a saúde pública, individual ou comunitária; 

• Minimizar o risco de transmissão na organização de COVID-19 e para o exterior;  

• Manter a confiança e segurança dos clientes, trabalhadores e outras partes 

interessadas das organizações, através de implementação de medidas baseadas 

nas orientações definidas por organismos nacionais e internacionais. 

 

O serviço intitulado por COVID-19 é estruturado de acordo com metodologia desenvolvida 

pela QualiWork e aprovada pela sua Direção, e está estruturado em várias faces 

interdependentes. 

 

 
 

FASE 1 –
Auditoria prévia 
às instalações 

do cliente

FASE 2 – Apoio à 
implementação 

de ações 
corretivas a 
implementar

FASE 3 –
Formação e 

informação da 
equipa do 

cliente

FASE 4 –
Auditoria final
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Fase 1 – Realização de auditoria prévia 

• Preparação da auditoria 

Preparação da visita às instalações do cliente, adequando o “Guião de visita 
QualiWork” à realidade das atividades desenvolvidas pela organização. 

• Coordenação e execução da auditoria 

Verificação in loco do cumprimento dos requisitos associados às medidas de 

prevenção face ao surto de infeção do Covid-19 (nas instalações do cliente). 

• Emissão de Relatório da auditoria 

Emissão e envio do Relatório de Auditoria às condições adotadas pela organização 
face ao Covid-19, incluindo as não conformidades e oportunidades de melhorias 

detetadas, e propostas de ações. 

Fase 2 - Apoio à implementação de ações corretivas a implementar 

Consiste no apoio junto do cliente das ações necessárias para o cumprimento dos 
requisitos/linhas de orientação definidas pela DGS/OIT/ACT/OMS, assim como as ações 
propostas na fase 1. 

Fase 3 – Formação e informação da equipa do cliente 

São objetivos e ações desta fase a sensibilização dos Colaboradores para as medidas de 
prevenção e procedimentos adotados pela organização. 

Fase 4 – Auditoria final 

Estando implementadas as medidas preventivas, há que dotar o cliente de meios 

sistemáticos e objetivos de deteção de falhas, sejam elas: 

• Não conformidades com os requisitos/orientações estabelecidos, 

• Indisciplina na sua utilização, 

• Áreas de ineficácia, 

• Desatualizações. 
 

A auditoria/verificação terá por objetivo identificar não só não conformidades, como 
também as potencialidades de melhoria 
 

A auditoria/verificação considera-se concluída com a entrega ao cliente do “Relatório da 
Auditoria”, com as falhas que eventualmente possam ainda existir na organização, assim 
como a identificação de oportunidade de melhoria. 
 

 
Pedro Santana 

Consultor Sénior 

agosto de 2020 
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SERVIÇOS QUALIWORK 

 
A QualiWork presta serviços de consultoria, auditoria e formação e está desde 2004, certificada pela 

NP EN ISO 9001 no seguinte âmbito: “Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no 

âmbito de normas de referência nacionais e internacionais a Entidades Públicas e Privadas 

(Qualidade, ISO 20000 Gestão Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, Gestão da Formação 

DGERT, entre outros); Consultoria em mapeamento de processos” 

 
A QualiWork é entidade formadora certificada pela DGERT, o que permite aos seus clientes usufruir de 

diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações frequentadas serem isentas de IVA e 

os certificados emitidos aos formandos estarem enquadrado nesta certificação. 

 
Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com  

 
sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt. 

+351917842136           +351917843174 

 
Bibliografia/Referências: 

• https://www.dgs.pt 

• Plano Nacional de preparação e resposta à doença por novo coronavírus (COVID -19) – Direção 

Geral de Saúde 

 

O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da QualiWork, Lda não 

dispensando nem substituindo a leitura e interpretação da legislação e orientações em vigor. 

Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à 

entidade cliente recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo 

concordância expressa da QualiWork, Lda. 
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