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Mensagem do Embaixador dos EUA em Portugal Mr. George E. Glass 

We stand together - three simple, yet very powerful  
words that capture how all of us feel during a pandemic 
that continues to affect all of us. 

I'm proud to see American businesses continue to 
represent our shared values of service and community 
by redirecting resources to combat COVID-19.  

The commendable work here showcases the great 
innovation, wonderful resilience, and the strength of our 
business community. 

American companies in Portugal continue to invest in 
the well-being of their employees and their neighbours.  

This type of work, in our most desperate time, deepens our long and enduring bonds of 
friendship.  

And I want to say thank you, from the bottom of my heart, to AMCHAM's leadership and 
its members for the work they do to make positive strides on this road to recovery. 

Thank you very much and obrigado AMCHAM. 

George E. Glass, Embaixador dos EUA em Portugal 
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Mensagem do Presidente da AmCham Portugal Engº António Martins 
da Costa 

A crise sanitária que enfrentamos hoje é um desafio sem 
precedentes na nossa sociedade. A pandemia 
representa uma séria ameaça, não só à saúde e bem 
estar dos cidadãos, como também à economia a nível 
mundial. Muitas empresas sofrem com a nova realidade 
em que os países vivem e outras com a incerteza das 
consequências desta crise. 

Mas tempos de crise são também tempos de união. 

É nestas alturas que todos  somos chamados à ação. 

É nestas alturas em que o sentido de comunidade 
prevalece e que fortalece todos os que diariamente 
estão na linha da frente da luta contra esta doença, 
todos aqueles que tiveram de lidar com a mesma e 

todos os que foram afetados economicamente pelo confinamento e pela incerteza do 
futuro. 

A AmCham Portugal, para além do apoio e informações que tem dado a todos os sócios, 
tem agora o orgulho de partilhar histórias das boas práticas das empresas Americanas, 
suas associadas. 

Ao mesmo tempo que trabalham para manter a continuidade do negócio de uma forma 
segura e responsável e proteger os seus colaboradores, elas também desenvolveram de 
imediato ações de apoio à comunidade como resposta a esta emergência global. 

We stand together tem o propósito de partilhar o que tem sido feito pelas empresas 
americanas em Portugal e no mundo. 

António Martins da Costa, Presidente da AmCham Portugal 
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Plano de atuação implementado pela Accenture Portugal durante a pandemia da Covid-19 

Esta nova realidade com que hoje nos deparamos, reforçou a atuação da Accenture como empresa 
socialmente responsável, junto dos seus principais stakeholders. 

Uma organização que, seguindo a sua missão de ser um parceiro na melhoria do desempenho dos 
negócios dos seus clientes, está atenta e atua proactivamente ao nível das questões sociais, assumindo 
as suas responsabilidades junto da sociedade, colaboradores e clientes. 

A Accenture trabalha diariamente para alcançar um objetivo maior do que o crescimento económico, 
fomentando uma cultura de responsabilidade, transparência e valores que demonstre o nosso impacto, 
e neste período de pandemia, assumiu ainda mais este compromisso de melhorar a forma como o 
mundo vive e trabalha.  

 

Compromisso com a sociedade 

Acreditamos que as empresas, e não apenas os Governos, têm uma responsabilidade para com o 
desenvolvimento sustentável. 

Na Accenture implementámos uma campanha de doação à Cruz Vermelha, onde envolvemos os 
profissionais e para o qual contribuímos diretamente como organização, e cujo valor doado reverteu para 
a compra de material de proteção para os profissionais de saúde.  

Participámos também na campanha Student Keep, relacionado com o ensino em 
Portugal, onde os colaboradores Accenture doaram equipamento informático a 
estudantes com maiores dificuldades, num total de 140 doações de 627 
equipamentos informáticos.  

Mais uma vez, contribuímos para o tecido empresaria português, com a participação numa campanha 
de apoio ao pequeno comércio, onde fomos responsáveis por webinars formativos de gestão e 
empreendedorismo.  

A Accenture lançou ainda a iniciativa global People + Work Connect, pensada 
para diminuir o impacto económico e social deste vírus, ao fornecer 
visibilidade em tempo real das empresas que precisam de colaboradores, e 
respetivas posições, ajudando-nos a trabalhar juntos e a fazer a diferença na 
vida de centenas de milhares de pessoas.  

Adicionalmente, as ações de voluntariado foram adaptadas para formato digital, permitindo aos 
colaboradores continuarem com a sua missão e contributo para os que mais precisam junto de 5 ONGs. 



6 

 

Finalmente, continuámos a desenvolver a iniciativa Skills to Suceeed, apoiando a qualificação de pessoas 
em todo o mundo com novas competências digitais, melhorando a sua empregabilidade. 

 

Compromisso com as nossas pessoas 

Para transformar tudo isto em realidade, necessitámos de continuar a investir naquele que é, o nosso 
maior ativo e a prioridade da nossa agenda, as nossas pessoas.  

Em Portugal, contamos com mais de 3.700 colaboradores, promovemos o 
seu desenvolvimento e preocupamo-nos em criar um ambiente de trabalho 
saudável e seguro, que melhore o seu bem-estar físico, mental e 
psicológico. Desde o início do mês de março, colocámos 99% dos nossos 
colaboradores a trabalhar em modo remoto.  

Disponibilizámos material informático e de acesso à internet, incluindo a 
instalação nas suas habitações e a disponibilização de licenças Teams como feramente de colaboração. 
A Accenture é a organização a nível global com mais licenças Teams ativas, mais de 500 mil.  

Criámos, simultaneamente, todas as 
condições de segurança e higiene para a 
minoria de colaboradores que por motivos 
diversos ainda têm de se deslocar aos 
escritórios, mesmo que de forma alternada, 
incluindo a entrega de kits de proteção 
individual e de uma brochura com 
recomendações de segurança e higiene.  

Comprometemo-nos a criar e manter canais 
abertos de comunicação com os colaboradores, através de webinars mensais com os nossos Leads; 
disponibilização de um e-mail e uma linha verde 24/h para apoio dos colaboradores; disponibilização 
de um documento com contactos de suporte; criámos um blog para garantir uma interação entre a 
liderança e as equipas; e disponibilizamos na nossa intranet artigos informativos com dicas de trabalho 
remoto, ergonomia, desporto, nutrição, cibersegurança.  

Reforçámos igualmente o Employee Assistance Program, um programa de extremo relevo no contexto 
atual, que visa suportar os colaboradores, através de serviços de apoio psicossocial e de 
aconselhamento, com profissionais especialistas na área, como psicólogos ou coachs.  

O nosso empenho com o bem-estar geral implicou também que continuássemos a garantir às nossas 
pessoas, via online, as consultas de nutrição e medicina geral a que já tinham acesso. Adaptámos ainda 
a nossa quinzena do bem-estar e a semana da cibersegurança para formatos totalmente digitais, 
semanas interativas com a disponibilização de formações, dinâmicas, webinars e outras atividades de 
bem-estar e de consciencialização. 

A Accenture Portugal está também a comparticipar os testes à Covid-19 aos seus colaboradores e 
familiares diretos, e criou a plataforma Accenture Response, uma plataforma de gestão de crise que 
mantém os colaboradores informados em caso de risco.  

Continuámos a recrutar, sendo que o processo de onboarding foi redesenhado para um formato online, 
continuando a garantir uma experiência de excelência e todo o apoio nesta fase de adaptação e o nosso 
compromisso com a oferta de emprego digno e de qualidade. 
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À semelhança do processo de onboarding, em algumas áreas da Accenture, o nosso programa de 
estágios profissionais de verão passou a ter um formato online, assegurando todas as condições 
necessárias para que os estagiários pudessem ter uma experiência de aprendizagem muito semelhante 
à que existia até então. 

Mantivemos ainda parcerias com as universidades de referência e centros de formação de relevo em 
Portugal, que nos permitem ter uma maior presença junto do talento, sendo uma das iniciativas mais 
relevantes, o programa dos Accenture Student Ambassador (ASA), que continua bastante ativo nas 
principais academias do país.  

 

Compromisso com os clientes 

A primeira prioridade da Accenture foi 
garantir a continuidade do serviço para os 
nossos clientes, com níveis de qualidade 
adequados, ainda que num paradigma de 
trabalho remoto dos nossos colaboradores. 

Graças à relação de parceria que temos o 
orgulho de estabelecer com os nossos clientes, tal foi conseguido com enorme sucesso e em tempo 
recorde, através de um trabalho conjunto e coordenado. 

Durante este período foi também visível e preciosa a nossa proposta de valor ao nível do outsourcing 
transformacional de processos. Foi possível aos nossos clientes redimensionar a sua atividade e custos 
associados ao novo contexto de negócio, com elevada agilidade e flexibilidade, contribuindo de forma 
relevante para a sua competitividade. 

Adicionalmente, colheram-se muitos resultados dos processos de migração e adoção da cloud que 
temos realizado para os clientes num período pré pandemia e mesmo já durante a mesma. Tal permitiu-
lhes ser muito mais ágeis a trabalhar neste novo paradigma com elevada cibersegurança. 

Finalmente, ajustámos os planos e objetivos dos projetos de estratégia e consultoria em curso junto dos 
clientes, incorporando os desafios de negócio especificamente criados pela pandemia. E também 
procurando introduzir iniciativas de aceleração da transformação digital das suas organizações. 

Um agradecimento final aos nossos clientes, colaboradores e à sociedade em geral pela confiança que 
tem depositado em nós e que nos permite continuar a minimizar os impactos desta terrível pandemia.  
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O mundo enfrenta hoje um inimigo silencioso e que se assume como um grave 
bloqueador do progresso, da inovação e da sobrevivência das nossas empresas. 

Para o enfrentar e garantir a continuidade e competitividade dos diversos setores de 
atividade, é preciso sermos ágeis, resilientes e termos capacidade de liderança. Mas, mais 
importante que isso, é preciso que as empresas tenham noção da importância que uma 
estratégia de gestão de risco pode ter na mitigação do impacto desse mesmo risco. 

Tendo este ponto presente, a Aon não pôde deixar de colocar-se na linha da frente e 
ajudar as empresas neste momento mais difícil. 

Em primeiro lugar, tomámos medidas internas, protegendo os nossos colaboradores. 
Logo no dia 12 de março, uma semana antes do decreto do Estado de Emergência em 
Portugal, a Aon já tinha 100% das pessoas em teletrabalho a assegurar a normalidade 
das operações. 

 

Em segundo lugar, ajudámos as empresas na tomada de decisões, com a realização de 
webinars e a elaboração de newsletters e one pages, através dos quais dotámos os 
nossos clientes e parceiros de insights e ferramentas imprescindíveis para a resposta à 
pandemia. Os temas abordados procuraram ir ao encontro das preocupações dos nossos 
clientes, que diariamente nos consultavam. Abordamos questões como o teletrabalho, os 
seguros de viagem, os seguros de saúde, os riscos cibernéticos, o lay-off, entre outros, 
com audiências elevadas e bastante participativas. 
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Com o mesmo propósito, a Aon desenvolveu um white paper que serve de guia orientador 
daquela que deve ser a resposta dos nossos clientes perante a atual crise. A partir deste 
documento, as empresas e em especial os seus lideres, podem aceder a um conjunto 
alargado de recomendações que respeitam modelos comprovados de gestão do risco, 
como o nosso esquema de resiliência para a gestão da força de trabalho e do negócio, 
que apresenta propostas de ação para as diversas fases de resposta à pandemia, 
nomeadamente a fase reativa, de resposta, de recuperação e, por fim, de remodelação 
da estratégia para o futuro. 

 

A juntar a isso, ajudámos ainda as empresas na identificação dos seus riscos, ao 
desenvolvermos a Risk & People Checklist, uma ferramenta de avaliação da sua 
maturidade na gestão do risco, que tem como propósito ajudar as organizações a 
perceber em que grau de preparação se encontram para retomar a sua atividade, em 3 
áreas fundamentais para as empresas: Risco, Pessoas e Clientes. A esta aliámos a oferta 
de um recover toolkit, que disponibiliza um conjunto de alargado soluções, muitas delas 
gratuitas e customizáveis às necessidades e dimensão das empresas, e outras que 
contam com o apoio de parceiros de referencia no mercado português, como é o caso 
do ISQ, que irá ajudar na identificação, análise, avaliação e tratamento do risco de 
transmissão do Coronavírus SARS-CoV-2, a fim de capacitar da melhor forma, as 
empresas para o regresso à sua normal atividade. 
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Por fim, mas não menos importante, focámo-nos em ajudar as empresas na proteção das 
suas pessoas. Nesta área fomos pioneiros na construção de um leque de soluções, 
nomeadamente o acesso a uma rede convencionada com cuidados de saúde a custos 
reduzidos, a programas de bem-estar emocional e financeiro, a um subsídio diário em 
caso de internamento por Covid-19, entre outras medidas. 

 

É com estas e tantas outras medidas que a Aon acredita que as empresas estarão mais 
preparadas para encarar o risco, mas também para enfrentar um novo normal, que 
certamente trará mais desafios. 
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Trabalhar de perto com as comunidades traduz o mais essencial do nosso mote, Caring 
Deeply! 

Esta proximidade às comunidades pode ser traduzida de várias formas, tanto pela ações 
de Responsabilidade Social, mas também através das parcerias com as Associações de 
Doentes. Este ano, o nosso envolvimento junto das comunidades foi particularmente 
posto à prova, devido à situação social muito particular causada pela pandemia da COVID-
19.  

Se globalmente foram disponibilizados 
fundos para apoio ao combate à COVID-
19, em Portugal não quisemos ficar atrás. 
Numa iniciativa sem precedentes, juntámos 
esforços com a Cruz Vermelha Portuguesa 
para suportar a iniciativa EU AJUDO QUEM 
AJUDA. Desta forma, conseguimos 
contribuir com 22.000 € para apoio ao controlo da pandemia 
em lares de idosos. Mas o resultado final só vale pela sensação 
de dever cumprido.  

Da mesma forma, a pandemia impactou significativamente o 
dia-a-dia das Associações de Doentes, que foram obrigadas a reorganizar-se em tempo 
recorde. Durante este período, fomos sempre mantendo o contacto com estas entidades, 
podendo oferecer pouco mais do que um ouvido atento.  

Agora, mais do que  nunca, é tempo de dar voz e colaborar 
com as Associações de Doentes  nos objetivos que temos em 
comum, e são muitos! Desde trabalhar para oferecer soluções 
com o objetivo de facilitar o dia-a-dia dos doentes, como a 
CLEO - uma aplicação para doentes com esclerose múltipla 
que iremos lançar no ultimo trimestre do ano, assim como as 
parcerias para aumentar o conhecimento e a 
consciencialização da sociedade civil em áreas como a atrofia 

“Conseguimos contribuir “Conseguimos contribuir “Conseguimos contribuir “Conseguimos contribuir 
com 22.000 € para apoio com 22.000 € para apoio com 22.000 € para apoio com 22.000 € para apoio 
ao ao ao ao controlo da pandemia controlo da pandemia controlo da pandemia controlo da pandemia 
em lares de idosos.”em lares de idosos.”em lares de idosos.”em lares de idosos.”    
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muscular espinhal e as neurociências. Porque, parafraseando o músico Rui Veloso, “Muito 
mais é o que nos une, Que aquilo que nos separa.” 

Biogen-66120 | Julho 2020 
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Na Cisco estamos focados em ajudar todos os nossos clientes, parceiros, colaboradores 
e a sociedade, a enfrentar os enormes desafios que a situação atual coloca.  

Através da disponibilização de plataformas digitais e aplicações de colaboração e de 
cibersegurança, ajudamos as organizações a implementar regimes de teletrabalho. 

Compreendemos a importância da conectividade e da segurança: a comunicação e a 
colaboração são fundamentais, mas é imperativo que aconteçam em condições confiáveis 
para todos.  

 

Iniciativas de colaboração:  

A Cisco disponibiliza a sua plataforma de colaboração Cisco Webex de forma gratuita. 
Esta solução de videoconferência é líder de mercado a nível mundial e oferece um 
conjunto completo de ferramentas de colaboração com altos padrões e requisitos de 
segurança embebidos by design. 

Esta medida permite ajudar Empresas, Escolas e a Sociedade em geral. 

Atualmente, o Webex regista uma utilização sem precedentes, ultrapassando os 500 
milhões de utilizadores individuais apenas no mês de abril – em janeiro, por exemplo, 
registara 153 milhões – e mais de mil milhões de minutos de reunião por cada dia útil 
do mesmo mês. 
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Iniciativas de Cibersegurança: 

O momento que vivemos está a obrigar um número crescente de pessoas em Portugal a 
trabalhar remotamente, através dos mais diversos dispositivos profissionais ou pessoais, 
que se ligam às redes e à informação das organizações.  

Atualmente, o perímetro da rede alargou-se e é mais difuso, e a segurança é mais 
importante que nunca para minimizar riscos que não podem ser menosprezados. 

Para além das ferramentas de colaboração aplicadas ao trabalho remoto, é também muito 
necessário o reforço da segurança já existente, através de soluções que protejam todos 
os dispositivos, em qualquer lugar. 

Em menos de um mês, verifica-se que: os utilizadores protegidos por estas soluções 
aumentaram em 9 milhões; multiplicaram-se por 10 as consultas sobre cibersegurança 
por parte de novas organizações; duplicou o número de licenças de ferramentas como o 
Cisco Umbrella. 

A Cisco está empenhada em tornar esta nova realidade tão fácil quanto possível para 
todos, contribuindo para o progresso na direção de uma maior consciencialização sobre 
segurança, e também para os processos de digitalização das organizações. Assumimos 
uma postura proativa para dar resposta às necessidades que possam surgir, com ações 
preventivas como gestão contínua da capacidade, scaling-up progressivo, segmentação 
dos tipos de utilizadores priorizando segundo a sua missão (em especial cuidados de 
saúde, governo e infraestruturas críticas) e mantendo um ecossistema global 
massivamente conectado, com redundância, mecanismos de failover e novas 
competências de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado & doações: 

É nosso compromisso ajudar os nossos clientes, parceiros e pessoas em todo o mundo 
a tirar partido da tecnologia nesta época de transformação maciça e repentina. 

Protege os utilizadores de acessos maliciosos à internet, 
dentro ou fora da rede corporativa. 

Protege os utilizadores e os terminais corporativos e 
pessoais. 

Disponibiliza acesso remoto às organizações através do 
uso de redes privadas virtuais (VPNs). 

Permite às organizações verificar a identidade do utilizador 
adicionando um segundo fator de autenticação. 

Cisco AMP for 
Endpoints 

Cisco 
AnyConnect  

DUO Security 
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Doação de DX80 para Videoconferências  

A Cisco anunciou a doação de 225 milhões de dólares em dinheiro, produtos e bens para 
apoiar a resposta global à Covid-19. 

Retribuir é parte integrante da cultura da Cisco. A Comunidade Connected Portugal, 
incentiva e anuncia várias ações para que os colaboradores da Cisco Portugal possam 
ajudar comunidades, em especial aquelas que estão na linha da frente. Adicionalmente, 
com a campanha Time2Give, os colaboradores podem contribuir com o seu tempo e 
talento para fazer a diferença na Sociedade local e em todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas medidas 

É nosso objetivo continuar a contribuir para ajudar a Sociedade, a Economia, a Educação, 
a Saúde e a Cultura. 

O Programa Country Digital Acceleration (CDA), que visa ajudar a acelerar a 
transformação digital do país e foca-se no aumento das competências/inovação digital 
(NetAcad e DevNet). 

Através do programa CDA, estamos a planear investimento para implantar rapidamente 
soluções tecnológicas relacionadas com o COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos DX80, foram doados a Centros de Saúde e 

Hospitais, da Ilha da Madeira, para permitir consultas 

médicas por vídeo em locais remotos.; a serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD) para consultas urgentes. 

Doação de 6000 mascaras e 2000 viseiras 
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Tecnologia Dell Technologies na luta contra COVID-19 

A Dell Technologies está a disponibilizar a sua tecnologia num trabalho conjunto com os 
seus clientes na área da prevenção e controle de doenças infeciosas, com o sistema 
Wrangler, o sistema de análise de dados mais poderoso alocado no Ambiente de 
Descoberta de Ciências e Engenharia Extrema (XSEDE). 

O sistema Wrangler foi projetado para 
transferência, análise e partilha de dados em 
larga escala e fornece suporte flexível para 
uma ampla variedade de stacks e fluxos de 
trabalho de software. O seu design escalável 
permite aumentar o número de utilizadores e 
aplicativos de dados. A Dell EMC forneceu as 
tecnologias que compõem o núcleo do 
Wrangler. O Wrangler usa a tecnologia flash 
em escala de rack DSSD da Dell EMC para 
garantir velocidade e o desempenho, 
permitindo análises em tempo real em 
escala.  

Na luta contra a pandemia do COVID 19, e em conjunto com a Universidade de Indiana, 
a Universidade de Chicago e o TACC (Texas Advanced Computing Center), os clusters 
estão a ser utilizados para entender o surto da doença, como se espalha e como melhor 
rastreá-la.  Atualmente, a Universidade do Texas em Austin e outras instituições em Hong 
Kong,China continental e França já usaram o sistema Wrangler para analisar dados 
abrangentes de viagens baseados em localização para desenvolver um modelo de 
propagação do vírus pela China, conseguindo replicar um padrão. 
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Dell Technologies suporta rede de parceiros em período de pandemia 

O COVID-19 mudou a maneira como as organizações 
trabalham, a forma como se interage e a forma como 
se aborda a saúde pública. Mas isso não mudou o 
compromisso da Dell Technologies com os seus 
parceiros. A Dell Technologies continua a suportar os 
seus Parceiros como sempre fez, com maior incisão 
neste período imprevisível.  

A multinacional entendeu que o financiamento e a 
liquidez do fluxo de caixa desempenham um papel 
importante em qualquer plano de continuidade de 
negócio. Muitos dos seus parceiros podem precisar 
de ajuda nessa área, enquanto tentam servir os seus 

clientes e ajudar os seus funcionários a permanecerem produtivos durante este período 
difícil. Com isso em mente, a empresa tomou medidas para disponibilizar ajuda financeira 
imediata aos parceiros, ajudando a desenvolver recursos e pipeline para o futuro: 

• Disponibilizando um pagamento único em dinheiro para até 50% dos saldos atuais 
do Fundo de Desenvolvimento de Mercado (MDF) / Fundo de Desenvolvimento 
de Negócios (BDF) para uso em futuras atividades de marketing. 

• Para os seus Parceiros fornecedores de soluções, a Dell Technologies ofereceu 
formação de Implementação de Serviços com isenção de taxas para Unity XT, 
VxRail e DP4400, garantindo que os parceiros qualificados continuavam a 
desenvolver recursos valiosos durante esse período. 

• Também introduziu novas opções de preços com base em equipas para 
fornecedores de soluções, com o objetivo de tornar a formação mais acessível para 
todas as equipas dos seus parceiros. 

• Para os distribuidores, a Dell Technologies removeu as metas de crescimento das 
soluções para clientes do primeiro semestre 2020 e aumentou as taxas básicas 
para melhorar a previsibilidade dos ganhos. Isso está alinhado com a remoção de 
programas baseados em metas para fornecedores de soluções. 

 
 

Mais sobre a atuação da Dell Technologies a nível internacional 

À medida que o impacto do COVID-19 aumenta, as nossas prioridades permaneceram 
as mesmas: cuidar da saúde e da segurança dos membros de nossa equipa e das suas 
famílias e fazer todo o possível para atender às necessidades dos nossos clientes, 
parceiros e comunidades. 
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Lançamos a nosso próprio guia para 
trabalho remoto e apoiamos nossos 
clientes. Eventos como o Dell 
Technologies World, em outubro de 
2020, e as experiências do Executive 
Briefing Center serão realizados 

virtualmente. As nossas equipas de supply chain e serviços estão a trabalhar dia e noite 
para ajudar os clientes a atender às necessidades críticas de tecnologia dos negócios. 
Como você, estamos descobrindo maneiras criativas de alcançar nossas prioridades, 
equilibrando vida e trabalho. 

Pode saber mais sobre a resposta da Dell Technologies ao COVID-19 aqui. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



19 

 

  

 

  

 

 

 

 

Iniciativas CovidIniciativas CovidIniciativas CovidIniciativas Covid----19191919    

Áreas da Saúde, Educação e Responsabilidade Social: 

o Doação de máscaras e testes COVID ao SNS entregues no Hospital Dona Estefânia 
em Lisboa, no Hospital de São João no Porto e no Instituto Doutor Ricardo Jorge. 

o Doação de 12 toneladas de comida ao Banco Alimentar Contra a Fome ajudando 
famílias em maior dificuldade – Apoio individual dos colaboradores e da empresa. 

o Doação de mais de 50 computadores ao Ensino, tornando possível o ensino à 
distância de dezenas de alunos. 

o Em colaboração com o Instituto Politécnico de Setúbal, apoiámos financeiramente 
a produção e distribuição de mais de 8.000 proteções faciais para diversas 
instituições – IPO de Lisboa, Estabelecimentos Prisionais, Hospitais da região de 
Setúbal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituições do Setor público e privado: 

o Desenvolvemos e colocámos em operação uma plataforma tecnológica com Área 
Metropolitana de Lisboa para a gestão de stock de produtos e equipamentos 
essenciais ao combate à pandemia. 
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o Suporte tecnológico ao processo de agendamento e realização de testes COVID-
19 da população de Cascais através da utilização solução CitySynergy da Deloitte. 

o As PME estão também a ser apoiadas através de webinars nas principais regiões 
e comunidades intermunicipais sobre matérias fiscais, laborais e apoios financeiros. 
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Numa altura como a que estamos a viver toda a 
ajuda pode fazer a diferença e a DXC Technology 
orgulha-se de prestar serviços a clientes que 
estão na linha da frente desta batalha que o 
mundo atravessa.  

Vivendo um contexto de permanentes alterações, 
os prestadores de saúde sentiram necessidade de ter sistemas ágeis, adaptados às novas 
exigências impostas pelo COVID-19. O ambiente de transformação Digital de que tanto 
se ouve falar ganhou uma nova dinâmica com este contexto pandémico e os provedores 
de serviço de IT, os “enablers” desta transformação digital, têm sido abordados com 
inúmeros desafios - e a DXC não foi exceção.  

 
De entre os vários desafios que nos lançaram destacamos os seguintes: 

1º - Criar em apenas dois dias um painel com 40 indicadores diferentes que 
permite o rastreamento eficaz dos casos de COVID-19 dentro dos vários hospitais 
do Centro Hospitalar, reportando os mesmos ao Ministério da Saúde em tempo 
recorde; 

A implementação destes indicadores tendo como base o largo histórico clínico já criado 
recorrendo à parceria do Centro Hospitalar com a DXC, permite que determinados 
utilizadores-chave tenham uma visão transversal dos doentes em diversos módulos, 
tendo desta forma acesso a dados específicos relacionando, por exemplo os resultados 
das análises, demográficos, diagnósticos e outros fatores-chave. Esta informação ajudá-
los-á a identificar e acompanhar o progresso de uma doença, epidemia ou qualquer outro 
tipo de pico. 

2º - Ter a família e os amigos dos pacientes fora do hospital enquanto estes estão 
a ser assistidos no hospital; 

A implementação de um fluxo de notificação automático, que ao detetar certos 
movimentos / etapas no episódio do doente, aciona alertas para os acompanhantes, a 
fim de os alertar sobre a localização e o estado do doente, evitando a necessidade do 
familiar estar no hospital. 
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3º - Separar os doentes após a admissão, com base nos seus sintomas, a fim de 
prevenir a infeção nas salas de espera; 

A configuração e parametrização de novas áreas, salas, perfis, listas de utentes e 
utilizadores do HCIS para redirecionar o doente de acordo com a causa da admissão, os 
resultados da triagem e os registos clínicos. Isso permitiu que os doentes fossem 
facilmente identificáveis de acordo com sua localização, enquanto se encontram no 
sistema, separando assim os doentes de acordo com os seus sintomas. 

4º - Permitir aos médicos e enfermeiros trabalhar 
remotamente para ajudar no atendimento ao 
doente; 

A instalação e configuração novos servidores, acessos 
e ligações remotas para suportar o incremento de 
ligações remotas, juntamente com a parametrização de 

novos perfis, listas de doentes no sistema, permitiu que médicos, enfermeiros e equipa 
técnica tivessem uma visão dedicada de todo o módulo de Urgência e feedback em tempo 
real do fluxo de doentes. Foram também implementados alertas automáticos por e-mail 
para terem conhecimento, quando algumas situações críticas forem detetadas. 

O nosso foco está em cumprir os compromissos delineados junto dos nossos clientes e 
ao mesmo tempo trabalhar para trazer ideias inovadoras, velocidade e escala para 
endereçar os desafios que os clientes enfrentam hoje, desafios esses que exigem 
estratégias de IT inteligentes, apoiadas pela excelência na execução. 

 
Distribuídos por mais de 70 países temos vendo a ajudar os nossos clientes nas 
mais diversas áreas, são várias as “Amazing Stories” que temos para contar, 
partilhamos alguns exemplos: 

1- Criámos um Chatbot que reduz os volumes de chamadas da 
central de atendimento 

Antecipando um aumento nas chamadas de service desk dos 
funcionários que estão agora a trabalhar em casa, a DXC entregou 
ao cliente um chatbot em 30 horas. O bot reduziu o volume de 
chamadas em 12% no primeiro dia. Proatividade e pensamento 
crítico foram fatores de sucesso para entregar esta solução.  

2- Implementámos todas as ferramentas necessárias para permitir 
que a grande maioria dos trabalhadores do Grupo URSA, um grande fabricante europeu, 
conseguissem trabalhar de forma remota. 
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3- O foco da parceria entre a 
DreamWorks e a DXC nos últimos anos 
tem sido permitir futuros fluxos de 
trabalho na Cloud e aproveitar melhor os 
recursos digitais flexíveis. Este projeto, 
desenvolvido ao longo dos últimos anos 
permitiu investigar a infraestrutura da 
área de trabalho virtual. Este trabalho 
levado a cabo pela DXC fez com que a 

DreamWorks estivesse melhor preparada para enfrentar os desafios impostos pela 
pandemia.  

Para além do apoio dado aos nossos clientes, a DXC Technology orgulha-se de ser uma 
empresa socialmente responsável, consciente e com um papel ativo na sociedade pelo 
que imbuídos de um espírito de entreajuda apoiámos quem mais precisa, doámos o 
material necessário para a produção de 
viseiras junto do projeto #SOSCOVID, 
protegendo desta forma o municio de Oeiras.  

A nível internacional doámos computadores portáteis no Canadá por forma a apoiar os 
alunos da Escola de Comércio Aeroespacial de Montreal que foram desta forma capazes 
de concluir os treinos necessários de forma totalmente remota. Suportámos o ensino à 
distância fornecendo computadores às famílias das crianças mais necessitadas. 

A nossa motivação para fazer mais e melhor pelos nossos clientes, pela sociedade, por 
cada um renasce dia após dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

23 



24 

 

  

 

  

 

 

 

 

Caros membros da American Chamber of Commerce 

Antes de mais, espero que se encontrem todos bem, assim como as vossas famílias e 
colaboradores. 

Como sabem, no meio da complicada situação atual, temos tentado aqui no Google 
apoiar como possível os esforços tanto do governo, escolas e ONGs para informar e 
proteger, como os das empresas para se adaptarem e subsistir. 

 

o Os nossos primeiros esforços 
foram no sentido de integrar a 
informação oficial da direção geral 
de saúde no Google.pt para que 
todas as pessoas que pesquisem 
sobre a doença encontrassem as 
respostas certas de fontes 
rigorosas e autênticas. Mais tarde, 
e para apoiar a linha Saúde 24, a 
nossa equipa de Cloud apoiou a 
Altice no desenvolvimento de um assistente virtual para reforçar os esforços dos 
profissionais de saúde. 
 

o Passamos depois a focar-nos em apoiar as PME's a se adaptarem ao trabalho remoto, 
e para isso criámos uma série de páginas e recursos em português para PME's. Isto 
complementa o nosso anúncio global de um fundo de 800 milhões entre donativos 
e publicidade gratuita para apoiar PME's, ONG's e Governos (incluindo o governo 
Português a quem oferecemos uma quantia muito substancial em publicidade gratuita 
para campanhas de promoção de saúde pública). 
 

o Depois do fecho das escolas, um dos maiores desafios passou também a ser para 
escolas e professores conseguirem dar aulas remotamente. Para isso criamos um site 
em Português chamado "Ensine de casa" cheio de recursos e ferramentas. 
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o Ainda na educação, e como resposta ao desafio do governo para criar uma tele-escola 
para o século XXI , o ministério da educação lançou um canal oficial de YouTube em 
parceria connosco e com a Thumb Media chamado #estudoemcasa que 
complementa o que está a ser feito com a RTP. 

 
o Dada a importância das ferramentas de videoconferência no contexto atual, seja para 

escolas seja para empresas, acabamos também de anunciar que vamos oferecer 
gratuitamente a toda a gente a nossa ferramenta mais avançada de vídeo conferência, 
o Google Meet. 

 
o Ao mesmo tempo, a situação 
da economia requer a 
mobilização total da sociedade 
civil, e as ONGs são 
especialmente importantes 
nesta altura. Por isso lançamos 
em Portugal o Google for Non 
Profits, algo que ambicionava 
fazer há vários anos, para apoiar 
as ONGs Portuguesas com 

tecnologia e publicidade gratuita.  
 
 

o A situação dos media também nos preocupa porque o acesso a informação local de 
qualidade é mais importante do que nunca, e por isso foi criado um fundo de 
emergência para o jornalismo local, onde podem obter fundos gratuitos. 
 

o Paralelamente, e para ajudar no lado dos custos, anunciamos recentemente que os 
sites de notícias que usem o nosso ad manager não vão pagar fees durante até 5 
meses . 
 

o Para apoiar os retalhistas portugueses que tão afetados foram pelo fecho das lojas 
físicas, iniciamos um projeto de Retail Export Programme, para ajudar marcas 
portuguesas a encontrarem novos mercados para os seus produtos. 
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o Por último, neste contexto é ainda importante não esquecer as startups que tantos 
contributos têm dado para o dinamismo da economia nos últimos anos, e por isso 
lançamos o Google for Startups em parceria com o fundo de venture capital Indico 
Capital Partners para criar um novo programa de aceleração em Portugal.  

 
Temos muitas outras ações já anunciadas e outras planeadas, mas com isto queria apenas 
dar conta dos nossos esforços aqui em Portugal e no mundo para ajudar o mais que 
conseguirmos nesta crise tão inédita. 

 

Best wishes and stay safe 

Bernardo Correia, Country Manager Google Portugal 

Helena Martins, Head of Public Policy, Google Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



27 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Iniciativas COVIDIniciativas COVIDIniciativas COVIDIniciativas COVID----19191919    

Disponibilização gratuita do "Watson Assistant for Citizens" para dar resposta a 
perguntas sobre o COVID-19 

Com o COVID-19 a afetar 209 países, 
áreas e territórios, a IBM está a ajudar 
entidades governamentais, organizações 
do setor da saúde e instituições 
académicas de todo o mundo, a 
disponibilizarem dados e informações 
credíveis aos cidadãos através da utilização 
de Inteligência Artificial. 

Com o aumento das solicitações de 
informações por parte dos cidadãos, o 

tempo de resposta em muitas áreas chega a exceder as duas horas. Disponível 
gratuitamente por pelo menos 90 dias e disponível, online ou por telefone, o IBM Watson 
Assistant for Citizens na cloud pública IBM reúne o Watson Assistant,recursos de 
Processamento de Linguagem Natural da IBM Research e as mais recentes capacidades 
de pesquisa de IA com o Watson Discovery, para compreender e responder a questões 
comuns sobre o COVID-19. 

Utilizando as informações fornecidas pelos clientes, o Watson Assistant for Citizens 
automatiza as respostas a perguntas frequentes sobre o COVID-19 que são recebidas 
por telefone ou texto, como "Quais são os sintomas?", "Como faço para limpar 
corretamente a minha casa?" e "Como posso proteger-me?". 

Órgãos governamentais locais e nacionais, hospitais ou outras organizações de saúde 
podem optar por personalizar a solução para responder a perguntas específicas da sua 
área ou região, incluindo "Quais são os casos no meu bairro?", "Quanto tempo estarão 
as escolas fechadas?" e " Onde posso fazer o teste?” 
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Disponibilização de propriedade intelectual para a luta contra a COVID-19 

Enquanto o mundo enfrenta um dos desafios de saúde mais significativos dos últimos 
anos, um número crescente de empresas de tecnologia está a trabalhar para ajudar a 
combater a COVID-19. A inovação e a criatividade contínuas serão essenciais para 
encontrar uma solução que permita acabar com esta pandemia e minimizar o seu impacto, 
sendo este o fundamento do Open Covid Pledge.  

Em abril, a IBM assinou o Open COVID Pledge, disponibilizando acesso gratuito ao seu 
vasto portefólio de patentes a todos os que desenvolvem tecnologias para ajudar a 
diagnosticar, prevenir, conter ou tratar a doença. Desta forma, a IBM garante que não irá 
reivindicar as patentes junto das entidades que as utilizem na luta contra o novo 
coronavírus. A participação engloba milhares de patentes de IA da IBM, incluindo patentes 
da tecnologia Watson, além de mais de 900 patentes ativas dos EUA na área de vírus 
biológicos. 

Desde o início desta pandemia, a IBM assumiu o compromisso de oferecer a cientistas e 
investigadores, ferramentas e recursos para os ajudar a combater a COVID-19. A 
participação no Pledge acresce à disponibilização que a IBM já fez de outras tecnologias 
para ajudar neste esforço e fornecer às pessoas na linha da frente os recursos 
tecnológicos que precisam, incluindo o lançamento do COVID–19 High Performance 
Computing Consortium, que oferece uma capacidade computacional sem precedentes 
para ajudar os investigadores a melhor entenderem esta doença, os seus tratamentos e 
potenciais curas. 

 

Parceria com a Cisco para ajudar estudantes portugueses na aprendizagem à 
distância em plena crise de COVID-19 

Com a maioria das escolas na Europa encerradas de modo a limitar a propagação do  
novo  coronavírus,  a  Cisco  e  a  IBM uniram-se  para ajudar estudantes,  educadores  e  
professores  a  continuar  a  aprender  e  a  ensinar,  de  forma remota. Portugal é um 
dos países incluídos neste projeto. 
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A Cisco e a IBM lançaram uma iniciativa conjunta 
para criar salas de aula virtuais gratuitas para 
estudantes afetados pelo encerramento das escolas. 
O objetivo não é apenas ligar professores e alunos 
através de aulas interativas online, mas também 
ajudá-los a usar a tecnologia de forma mais eficiente. 

As salas de aula virtuais da Cisco Webex permitem 
aos professores realizar e gravar videoconferências, 
partilhar conteúdos, comunicar com os alunos em 

diferentes aplicações e receber feedback, tudo de forma instantânea. 

Para ajudar professores e alunos a adaptarem-se a este novo formato de sala de aula, a 
IBM tem um grupo de mais de 3.700 voluntários, de 17 países da Europa – que também 
utilizam o Cisco Webex no seu trabalho diário - devidamente formados e preparados para 
partilhar os seus conhecimentos. Os voluntários da IBM oferecem sessões de tutoria e 
suporte em tempo real aos professores, ajudando-os a adotar a ferramenta e a tirar o 
máximo proveito da mesma. 

 

Outras iniciativas 

Supercomputadores - Para combater o COVID-19 com agilidade, a Casa Branca, o 
Departamento de Energia dos EUA e a IBM criaram um consórcio para reunir os 
melhores supercomputadores do mundo, que representam juntos mais de 330 
petaflops de capacidade. Os pesquisadores podem enviar propostas. 

 

Disponibilização de informação confiável - O aplicativo The Weather Channel e o 
weather.com reúnem dados confiáveis fornecidos por governos, Organização 
Munbdial de Saíude e pelo Centro de Conrole de Doenças.  
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Desenvolvimento da Vacina para a COVIDDesenvolvimento da Vacina para a COVIDDesenvolvimento da Vacina para a COVIDDesenvolvimento da Vacina para a COVID----19191919    

Principais highlights 

Janeiro - início do desenvolvimento da vacina, mal a sequenciação genética do 
vírus foi disponibilizada. 

Um investimento de mil milhões de dólares numa parceria entre a J&J e a 
Autoridade Biomédica de Investigação e Desenvolvimento Avançado dos EUA. 

Ensaios clínicos em humanos até setembro de 2020. 

Primeiras doses para resposta pandémica disponíveis no início de 2021. 

J&J está a investir 300 milhões de dólares no reforço da produção - mil milhões 
de doses da vacina a um preço acessível já no início de 2021.  
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A nossa resposta em Portugal 

Mais de 57 mil produtos doados (≈110 mil €) de higiene e hidratação para Hospitais e 
Centros de Acolhimento para sem abrigo,  em estreita colaboração com o Ministério da 
Saúde e SUCH e com as Câmaras Municipais de Lisboa, Cascais e Porto. 

Todos por quem Cuida - 3 milhões de euros reunidos pela IF, fundo de apoio financeiros 
para aquisição de equipamentos hospitalares, de proteção individual e outros materiais, 
em colaboração com a Ordem dos Médicos, Ordem dos Farmacêuticos, em articulação 
com a APIFARMA. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Alguns exemplos da resposta global 

o Mais de 50 milhões de dólares para diferentes entidades: 

• Profissionais de saúde que estão na 1ª linha de combate à COVID-19; 

• Investigadores e centros de investigação; 

• Fundo de resposta ao Coronavírus para Enfermeiros da Fundação das 
Enfermeiras Americanas; 

• CDC Foundation’s ALL OF US Campaign; 

• International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC; 
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• Entre outros; 

o 1 milhão de euros para a Organização Mundial de Saúde e o Fundo de 
Solidariedade criado para a Covid19 

o Criámos o Johnson & Johnson Institute COVID-19 Community Hub para 
Profissionais de Saúde se ligarem e partilharem informação crítica sobre a doença 
e o virus. 
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Iniciativas CIniciativas CIniciativas CIniciativas COVIDOVIDOVIDOVID----19191919    

Doação de equipamento informático a alunos para acompanhamento do ensino 
à distância 

A ManpowerGroup Portugal associou-se ao Student Keep, 
um projeto do Movimento #Tech4Covid19, para doar 37 
computadores e 21 monitores a alunos que não dispunham 
deste tipo de equipamento para acompanhar as aulas à 
distância. A iniciativa, nascida em plena pandemia da Covid-
19, com o objetivo de dar resposta a esta necessidade e 
combater a desigualdade no acesso à educação, já angariou 
perto 2000 equipamentos, dos quais 1000 já foram 
entregues a escolas de todo o país. 

O projeto Student Keep angaria equipamento informático 
para doação a alunos sem acesso a computador, através de 
um sistema de apadrinhamento, por parte de pessoas 
individuais ou coletivas. Para garantir o rigor e a 
transparência de todo o processo, a iniciativa conta com a 
colaboração do Ministério da Educação que, por intermédio 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, entrega os 

equipamentos às escolas, garantindo assim que o material doado chega a quem mais 
precisa. 

Desde o início da pandemia que a ManpowerGroup tem procurado 
desenvolver e colaborar com iniciativas de que permitam o apoio a 
diversos setores da população, na sua resposta à crise de saúde e 
à crise social e económica. Esta iniciativa une-se aos esforços de 
disponibilização de formação gratuita através das plataformas 
PowerYou Digital e Precipio, bem como à colaboração com a Missão 
Continente e a Cruz Vermelha Portuguesa, mediante a oferta da 
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implementação e gestão do Contact Center que permite aos mais idosos da região de 
Braga fazer as suas compras por via telefónica. 

 

Formação e desenvolvimento de competências sem custos para candidatos e 
empresas 

Numa altura em que, gradualmente, economias de todo o 
mundo preparam medidas de fim de confinamento e a 
passagem a um “novo normal”, a experiência dos modelos de 
trabalho ao longo destes últimos meses mostra-nos a que 
ponto será importante a formação e capacitação do talento, 
para que candidatos e empresas se possam adaptar a um 
contexto em rápida mudança, e fazer face ao desencontro de 
competências de modelos de negócio cada vez mais digitais.  

Desenvolver uma cultura de learnability, que fomente uma 
aprendizagem do talento ao longo da sua carreira, habilitando-o para um contexto de 
crescente digitalização e volatilidade, é hoje ainda mais relevante. Nesse sentido, a 
ManpowerGroup, que tem vindo a lançar várias iniciativas de apoio a empresas e 

candidatos no contexto da resposta à pandemia da COVID-19, oferece 
agora novas oportunidades de formação, disponibilizadas no seu site 
através das plataformas PowerYou Digital e Precipio.  

Tecnologia e competências digitais, liderança, gestão de projetos, 
compliance ou comunicação são algumas das formações 
disponibilizadas nestas plataformas, sem qualquer custo para os 
participantes. 

A iniciativa está articulada a partir do site da ManpowerGroup, sob o lema  
#protegeroemprego, e visa contribuir para preservar o emprego durante a atual crise e 
mantendo a conexão entre empresas e candidatos. Para além das ofertas de emprego 
atuais em setores essenciais, como logística, saúde ou tecnologia, os utilizadores poderão 
aceder a assessements das suas competências e às plataformas de formação  

 

A plataforma PowerYou Digital tem por objetivo desenvolver a cultura digital e a formação 
de jovens a nível europeu, com o propósito de facilitar a sua incorporação no mercado 

W
e
 s

ta
n

d
 to

g
e
th

e
r 



35 

 

de trabalho. Através do portal, os 
formandos acedem a conteúdo de e-
learning em inglês, com 43 cursos em 
vários formatos, que lhes permitem 
aprender e treinar as 8 competências 
selecionadas como chave pela 
Comissão Europeia para a progressão 
profissional, num ambiente de 
transformação digital. 

Para além deste portal, através da 
parceria com a Skillsoft, a 
ManpowerGroup facilita também o 

acesso gratuito, durante 60 dias, à plataforma Percipio, que oferece milhares de cursos 
de formação on-line, em atualização permanente, que permitem aprender novas 
competências ou desenvolver conhecimentos em áreas como tecnologia e programação, 
gestão de projetos ou compliance.   

A Percipio disponibiliza ainda um programa de formação exclusivo desenvolvido pelo MIT 
Sloan Management Review, para potenciar as capacidades de liderança. 
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Lisbon Marriott Hotel disponibilizou 100 quartos aos profissionais de saúde do 
Hospital Santa Maria 

 

O Lisbon Marriott Hotel disponibilizou 100 
quartos aos profissionais de saúde do Hospital de 
Santa Maria  que estejam a lidar com os doentes 
do COVID-19 e não queiram pôr em risco as 
famílias indo para casa. 

Os quartos dos profissionais de saúde estão 
todos no mesmo piso e têm serviço próprio, 
nomeadamente o pequeno-almoço é serviço 

numa área específica do andar e estes têm locais específicos por onde podem andar. 
Caso necessitem, existe uma loja de conveniência no lobby do hotel onde podem adquirir 
algum produto que possam necessitar. As roupas, tanto a dos profissionais de saúde 
como das camas e toalhas são separadas por sacos selados e recolhidas por elementos 
do hotel que as tratarão posteriormente em lavandaria própria. 

"A situação causada pela pandemia COVID-19 parou a operação do hotel nos meses de 
Abril e Maio mas não a solidariedade" - acrescenta Elmar Derkitsch, Diretor Geral do 
Lisbon Marriott Hotel. 
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Microsoft Teams gratuito para trabalhar remotamente  

Ao disponibilizar o Teams ao maior número possível de 
pessoas, o objetivo é apoiar a saúde e a segurança pública, 
mantendo as equipas conectadas enquanto trabalham em 
separado. Por esse motivo, a Microsoft decidiu 
disponibilizar o Teams gratuitamente durante 6 meses.  

Numa segunda fase, e porque perceberam haver 
necessidade de  ajuda para trabalhar e aprender 

remotamente e manter a produtividade em trabalho remoto , a Microsoft disponibilizou 
formação gratuita, de varias formas. 

A sua missão: capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a alcançarem mais.  

A Microsoft reforçou as equipas de engenharia com o objetivo de aumentar a capacidade 
de suporte em projetos de implementação de soluções de trabalho remoto. 
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1, 2, 3… Escola em Casa! 

 

O Office 365 dá às escolas, professores e alunos todos os recursos necessários para 
continuarem a ensinar e aprender remotamente. Alunos, professores e colaboradores 
podem trabalhar em conjunto, criar conteúdos e partilhar recursos a partir de uma única 
plataforma, simples e fácil de usar. Saiba mais aqui. 

 

Give Back to Community 

A Microsoft através da comunidade Give Back to Community dinamizou várias iniciativas 
internas de doação para organizações com fins não lucrativos, tendo inclusivamente 
doado alimentos plantados no escritório, na sua horta biológica, uma iniciativa que 
começou mesmo antes do período de confinamento. 

Participou igualmente em várias iniciativas individuais, doando materiais como acetatos 
para o fabrico de viseiras e dando apoio a várias ONGs, através da possibilidade de 
utilização de tecnologia também de forma gratuita. 

 

A Microsoft Portugal está a monitorizar 
constantemente a situação com a equipa de 
segurança global de especialistas internacionais e 
segue todas as orientações e diretrizes das 
Autoridades Regionais e Nacionais, adaptando o 
plano de ação a Portugal. 

A Microsoft está também a acompanhar de perto os 
pedidos de clientes públicos e privados que, em 
algumas áreas impactadas e restritas, estão a 
identificar formas de colaboração e continuidade de 

negócios digitais, através do uso de soluções de smartworking e computação na cloud. 
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Os especialistas da Microsoft e os parceiros estão em contato com várias organizações 
do país para as apoiar nesta fase, permitindo-lhes manter níveis de produtividade e 
continuidade da atividade com o contributo das plataformas digitais. 

    

Apoio aos Colaboradores, Clientes e Parceiros Apoio aos Colaboradores, Clientes e Parceiros Apoio aos Colaboradores, Clientes e Parceiros Apoio aos Colaboradores, Clientes e Parceiros     

A Microsoft Portugal implementou medidas de 
prevenção e de proteção para os seus 
colaboradores, clientes e parceiros em colaboração 
com a equipa global de segurança, composta por 
especialistas internacionais, atendendo às diretrizes 
emitidas a nível local pelo Ministério da Saúde.  

Criou um planeamento, que garante a continuidade 
das suas operações e a dos nossos parceiros, 

incluindo acordos de trabalho flexíveis para os colaboradores, um abrangente programa 
de continuidade de negócios e de recuperação de desastres e uma equipa global de 
suporte de diversidade geográfica, disponível 24h por dia, 7dias por semana. 

Com o COVID-19 a impactar pessoas e países em todo o mundo, milhares de equipas 
estão a migrar para o trabalho remoto. Na Microsoft, a principal prioridade é a saúde e a 
segurança dos colaboradores, clientes, parceiros e a comunidade onde estão inseridos. 

Consulte esta página para mais informações sobre como a Microsoft está a contribuir no 
combate ao COVID-19 no mundo. 
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Medidas de contingência têm sido implementadas pela Pfizer Portugal 
relativamente à COVID-19 

Desde o dia 13 de março, ainda antes de ser 
decretado o estado de emergência, e até ao 
dia 1 de Junho, todos os mais de 200 
colaboradores da Pfizer estiveram em 
regime de teletrabalho e todas as 
participações em congressos nacionais e 
internacionais foram suspensas. 
Antecipando a exigência dos próximos 
tempos na gestão do dia-a-dia e, 
concretamente, na compatibilização da vida 

pessoal e profissional, reforçámos medidas específicas de apoio para os nossos 
colaboradores e incentivámos a adoção de métodos de trabalho que permitam dedicar 
tempo à família, não esquecendo a saúde emocional, tão importante para ultrapassar da 
melhor forma o momento que vivemos. Como exemplo, implementámos um programa 
“Mente Sã em Corpo São” e efetuámos as nossas reuniões com todos os Colaboradores, 
por via virtual, com periodicidade mais frequente e com questionários de follow-up. 
Mantendo a recomendação para manter o trabalho virtual, planeámos e comunicámos 
cuidadosamente a reabertura do Escritório, que ocorreu no início deste mês de Junho, 
com uma taxa limitada de ocupação do edifício, medidas específicas de ventilação e 
limpeza, para além das adaptações aos diversos espaços e equipamentos de forma a 
respeitar o distanciamento social, e a criação de novas ferramentas de registo. 

 

Adicionalmente, monitorizamos de forma consistente e rigorosa o fornecimento de todos 
os medicamentos e vacinas, tendo um dos sistemas de cadeia de abastecimento mais 
sofisticados da nossa indústria, com mais de 40 fábricas próprias e 200 fornecedores 
globalmente, e implementámos medidas como o aumento da produção e a sua 
adequação para os medicamentos mais necessários. Para além disso, efetuámos uma 
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avaliação de risco dos nossos principais fornecedores nas regiões afetadas para trabalhar 
e para acelerar as encomendas conforme necessário e instituímos um programa de 
controlo de logística melhorado para assegurar que os nossos medicamentos e vacinas 
são transportados das fábricas para os países. 

 

Medidas de apoio à população e às instituições de saúde promovidas pela Pfizer 
em Portugal e no mundo 

A Pfizer e a Pfizer Foundation assumiram o compromisso de uma doação de 40 milhões 
de dólares para apoiar as necessidades das comunidades mais afetadas pela pandemia 
da COVID-19 em todo o mundo. Estes donativos complementam os investimentos da 
Pfizer em Investigação & Desenvolvimento (I&D) específicos para  o novo Coronavírus, 
bem como o financiamento, no valor de 5 milhões de dólares, de iniciativas independentes 
de projetos na área do diagnóstico, tratamento e gestão global desta doença, através do 
programa Pfizer Global Medical Grants, e que inclui Portugal. 

 

No nosso país, temos trabalhado lado a lado 
com as instituições nacionais, como por 
exemplo a Plataforma “Todos Por Quem 
Cuida” criada pela Ordem dos Médicos, 
Ordem dos Farmacêuticos e APIFARMA, no 
sentido de identificar as maiores 
necessidades dos Profissionais de Saúde, 
fazendo chegar aos Hospitais e Centros de 
Saúde os materiais necessários. 

 

Posicionamento da Pfizer na procura de potenciais vacinas contra a COVID-19 

Na Pfizer, há mais de 170 anos que 
trabalhamos todos os dias para garantir a 
prevenção e o tratamento das doenças mais 
temidas do nosso tempo e responder de 
forma mais eficaz às necessidades médicas 
não satisfeitas. A Pfizer e a BioNTech estão a 
colaborar num programa de desenvolvimento 
global em paralelo de 4 vacinas-candidatas 
para a prevenção da COVID-19, baseadas na 
plataforma de vacinas mRNA da BioNTech, 
tendo iniciado já ensaios clínicos em humanos, 
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de fase 1/2, na Alemanha e nos Estados Unidos da América. Esta colaboração vai 
igualmente ser potenciada pela extensa capacidade da Pfizer na I&D de Vacinas, pela sua 
experiência na área regulamentar e pela sua rede global de fabrico e distribuição. As duas 
empresas vão trabalhar em conjunto de forma a aumentar a capacidade de produção 
para posteriormente dar resposta à necessidade originada pela pandemia e para 
disponibilizar, se for aprovada, uma vacina em todo o mundo. 

 

Na Pfizer temos consciência que a pandemia provocada pela COVID-19 alterará, para 
sempre, a forma como priorizamos a Saúde e é por esse motivo que estamos 
empenhados em fazer tudo o que for possível para auxiliar no combate a esta pandemia. 
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