
 
 

 

 

Prezados Parceiros, 

Espero encontrar-vos, e às vossas famílias, de boa saúde.  

A pandemia da COVID-19 está a afectar as nossas vidas e as nossas empresas de 

uma forma que nos exige a todos, cidadãos, empresas e parceiros, mais 

coordenação, mais trabalho em equipa e mais comunicação sobre o que cada 

parte está a fazer, tendo em vista minimizar os seus impactos negativos. 

Na Portucel Moçambique, as prioridades são claras: proteger os colaboradores e 

as suas famílias, salvaguardar a continuidade das operações do projecto, o 

emprego e apoiar as comunidades através do Programa de Desenvolvimento 

Social, assim como colaborar com os nossos parceiros para encontrar as melhores 

soluções para os novos desafios. 

Está a ser implementado um plano de contingência para ajudar a prevenir e a 

mitigar os efeitos da pandemia, seguindo as melhores práticas da The Navigator 

Company e as determinações das autoridades moçambicanas, assim como, 

adicionalmente, adaptámos alguns aspectos que permitem responder melhor às 

prioridades definidas. Este plano evolui com o conhecimento que vamos 

adquirindo e adaptar-se-á às actualizações de recomendações da Organização 

Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde, assim 

como da legislação nacional em vigor. 

Para proteger os nossos colaboradores, estamos a reduzir ao máximo a presença 

nos nossos escritórios e a adaptar alguns procedimentos de trabalho, quer nos 

escritórios, quer no campo (como seja a distância de segurança entre 

trabalhadores e a trabalhar em casa quando possível), estamos a adoptar todas as 

medidas de higiene e o controle de temperatura, a disponibilizar apoio médico e 

psicológico, a partilhar informação e a comunicar de forma contínua, para cumprir 

com todas as boas práticas recomendadas e mais aquelas que consideramos 

complementarmente essenciais para esta protecção.  

Para proteger as comunidades nas áreas do nosso projecto, estamos em contacto 

com as autoridades administrativas e as entidades de saúde, disponíveis para 

colaborar, assim como estamos a implementar as medidas de higiene e 

distanciamento social e privilegiamos os contactos ao nível do núcleo familiar.   

Pensando nas comunidades, estamos a manter tanto quanto possível as 

actividades do Programa de Desenvolvimento Social, cientes de que estas acções 

são vitais para cumprir os objectivos de segurança alimentar e geração de 

rendimento. 

Para proteger os empregos e o nosso negócio, o viveiro e as actividades de 

silvicultura continuam a decorrer, com todas as salvaguardas de higiene e 

distância de segurança dos colaboradores, a par com o reforço da disseminação de 

informação.  

No âmbito do contacto regular com as autoridades moçambicanas, nas províncias 

onde desenvolvemos o nosso projecto, Manica e Zambézia, estamos a contribuir 

com recursos para apoiar o Governo nas suas actividades de sensibilização e 

prevenção no âmbito da COVID-19.  

Até à data, as nossas operações, ao longo da cadeia de valor, têm decorrido com 

normalidade e, devo enfatizar, com uma equipa que tem demonstrado grande 

dedicação e resiliência.  

Neste tempo de grandes desafios, a nossa determinação assenta nos nossos 

valores e na nossa disciplina, para assegurar que agimos para a protecção dos 

nossos colaboradores e dos funcionários dos parceiros que connosco trabalham, 

assim como para a manutenção do emprego e das operações, para continuarmos 

a trazer prosperidade para Moçambique. 

Contamos consigo. Pode contar connosco.  

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

Paulo Silva, 

Administrador 


