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MEDIDAS PREVENTIVAS FACE AO COVID-19 
 

 
A AUDITEC informa aos seus Clientes e à sociedade, em geral, que tem estado a acompanhar a evolução da 

pandemia do COVID-19 com a máxima atenção e cuidado, em Cabo Verde e no mundo, e no quadro da ativação 

de um Plano de Contingência da Empresa, tem vindo a adotar um conjunto de medidas preventivas e de 

mitigação da disseminação do novo Coronavírus a nível global. 
 
A implementação destas medidas está alinhada com as orientações da Organização Mundial de Saúde e das 

autoridades competentes do Governo de Cabo Verde, no sentido de proteger-nos a todos e garantir a continuidade 

e manutenção da prestação do serviço aos nossos clientes. Desde logo, adotamos as seguintes medidas: 
 
1. Medidas preventivas 
 
 Difusão de informação pertinente aos nossos colaboradores e Clientes 

 Garantia de arejamento do espaço e distribuição de álcool gel para as mãos e máscaras aos colaboradores 

 Reforço da higiene, mormente trocando toalhas por dispositivos de limpeza das mãos em papel 

 Recomendação de lavagem frequente das mãos com água e sabão, no mínimo por 20 segundos 

 Recomendação do procedimento de tosse e espirro, cobrindo a boca com a parte interna do cotovelo 

 Melhoria do procedimento de limpeza do escritório mormente das superfícies e puxadores de porta, etc. 

 Caso tiver sintomas o colaborador fica em casa e só volta à Empresa 24 horas após desaparecer o sintoma 

 Se identificado um caso suspeito deve-se imediatamente contactar as autoridades sanitárias locais 

 Colaboradores com familiares doentes devem, logo, informar a Empresa para se tomar medidas de prevenção. 
 
2. Medidas que concernem a prestação do serviço ao Cliente 
 
 Trabalho remoto/teletrabalho, sempre que possível, e presença no escritório, somente quando imprescindível 

 Pedido de envio de dados/informações dos clientes e se possível cópias de documentos por via eletrónica. 
 
3. Medidas de política em termos laborais e de responsabilidade social e coletiva 
 
A AUDITEC confia na sua equipa de profissionais e não se preocupa tanto com a pontualidade e assiduidade 

dos seus colaboradores, mas, fundamentalmente com o cumprimento das metas/prazos de cada um e com a 

qualidade do seu trabalho, visando a melhor satisfação dos compromissos da Empresa, para com o Cliente. O 

nosso compromisso primordial tem a ver com o cumprimento do prazo e entrega do produto final, que, tanto 

pode ser uma declaração fiscal ou contábil ou um relatório de auditoria, revisão ou outro serviço realizado. 

Comprometemo-nos com o prazo, daí termos uma obrigação de meios, e zelamos por prestar serviços de 

qualidade, por uma questão de brio profissional, embora não possamos garantir, de todo, o resultado 

eventualmente esperado pelo Cliente. Logo, não assumimos uma obrigação de resultados, embora 

compreendamos que seja uma expectativa do Cliente. Daí que, assumindo uma obrigação de meios, a 

AUDITEC não negligencia, de todo, o resultado almejado pelo Cliente. 
 
A AUDITEC preocupa-se com a saúde dos colaboradores e da comunidade em geral, pelo que aderirá de 

imediato às decisões das autoridades competentes visando a salvaguarda do bem comum, e não se refugiará 

em demasiadas burocracias, no caso de qualquer problema de saúde dos colaboradores ou familiares 

próximos, e zelará pelo estrito cumprimento das decisões governamentais, tendo em vista a superação da 

atual crise derivada da dispersão pandémica do coronavírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19. 
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