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INICIATIVAS DA UNIÃO 

EUROPEIA

Roteiro Europeu para o levantamento das 

medidas de contenção do coronavírus

No contexto da pandemia, a primeira prioridade da Comissão 
Europeia (CE) foi combater o vírus e mitigar as consequências 
socioeconómicas. 

Embora não haja uma abordagem universal para a supressão 
gradual e eficaz das medidas de contenção do vírus, baseada 
em dados científicos, considerou-se ser do interesse comum 

Caros leitores, 

Vários meses se passaram desde o último número desta 

nossa newsletter, em virtude da pandemia trazida pelo 

coronavírus, a qual levou os governos de todo o mundo a 

adoptarem medidas mais ou menos radicais, obrigando-nos 

ao confinamento e impondo a muitas empresas e a outras 

entidades colectivas, o encerramento total ou parcial das 

suas actividades - até hoje, momento em que a reabertura 

da economia está em curso, ainda que deixando um rasto de 

consequências económicas e sociais de uma magnitude 

ainda desconhecida, mas que se adivinha muito crítica. 

Neste contexto, qual foi a intervenção da União Europeia, 

das suas instituições e políticas? Quais têm sido as 

orientações emanadas de Bruxelas no sentido da 

coordenação das respostas dos Estados-Membros? E o que 
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europeu assegurar-se uma forte cooperação. 
 
Assim, e em resposta a um convite do Conselho Europeu, a 
Comissão apresentou a 15 de Abril – em cooperação com o 
Presidente do Conselho - um roteiro europeu para o 
levantamento das medidas de contenção do coronavírus, o 
qual teve em conta os conhecimentos especializados do 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o 
painel consultivo da CE sobre o coronavírus, a experiência dos 
Estados-Membros e as orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). 
 
Não obstante a situação variar muito consoante os EM, foi 
considerado essencial operar no âmbito de uma estratégia 
comum, a qual foi definida em torno de três princípios 
básicos:  
 
- basear a acção em dados científicos e centrá-la na 
preservação da saúde pública, procurando ao mesmo tempo 
um equilíbrio com soluções sociais e económicas; 
- ser uma acção coordenada entre os EM, a fim de se evitarem 
efeitos negativos para todos os países e fricções políticas; 
- assegurar o respeito e a solidariedade entre os EM, para uma 
melhor coordenação, comunicação e controlo dos impactos 
sanitários e socioeconómicos. 
 
Neste sentido, a CE salientou a importância de que a 
supressão de medidas respeite um conjunto de questões 
essenciais: 
 
- a recolha de dados e o desenvolvimento de um sistema de 
comunicação dos dados que permita a sua partilha 
harmonizada pelas autoridades de saúde; 
- a criação de um quadro para rastrear os contactos e emitir 
alertas, com recurso a aplicações móveis que respeitem a 
privacidade dos dados; 
- o alargamento e a harmonização das capacidades de 
despistagem (a existência de testes rápidos e fiáveis); 
- o aumento da capacidade e resiliência dos sistemas de saúde, 
em especial para fazer face ao aumento previsto das infecções 
com a atenuação das medidas de confinamento; 
- o aumento da disponibilidade de equipamento médico e de 
protecção individual, incluindo através da contratação 
conjunta;  
- o desenvolvimento e introdução célere de vacinas, 
tratamentos e medicamentos. 
 
Os EM foram, ainda, alvo de algumas recomendações, 
incluindo que as acções devem ser graduais, orientar-se 
progressivamente por objectivos concretos em termos dos 
diferentes grupos de pessoas, a supressão numa primeira fase 
das medidas com impacto a nível local, uma abordagem 
faseada para a abertura das fronteiras internas e externas, o 
reinício faseado da actividade económica, uma autorização 
progressiva dos agrupamentos de pessoas,  a manutenção dos 
esforços destinados a evitar-se a propagação do vírus e um 
acompanhamento contínuo das medidas. 
 
A CE comprometeu-se, ainda, a elaborar um plano estratégico 
de recuperação económica, com base numa proposta revista 
para o próximo orçamento de longo prazo da UE (Quadro 
Financeiro Plurianual), incluindo um programa de trabalho 
atualizado da Comissão para o ano em curso. 
 
 
Roteiro para a Recuperação – Rumo a uma Europa 
mais resiliente, mais sustentável e mais justa 

se antevê, em termos de intervenção futura? É em torno 

destas questões, em particular dos Roteiros preparados pela 

Comissão Europeia em articulação com o Presidente do 

Conselho Europeu, que iniciamos esta newsletter. 

  

Mas outras entidades procuraram intervir no sentido desta 

coordenação de esforços, incluindo os Parceiros Sociais a 

nível europeu. Filiada desde há anos na Eurocommerce, a 

CCP tornou-se também membro da SMEunited a partir de 

Janeiro de 2020. Estas entidades revelaram-se, nestes 

últimos meses, importantes fontes de informação sobre as 

medidas de emergência adoptadas nos diferentes países, 

bem como sobre as medidas de retoma da actividade 

económica agora em curso, promovendo uma troca 

solidária de informação entre os seus membros que tem 

sido uma importante fonte de inspiração para a 

apresentação de propostas concretas, ao nosso governo, 

sobre medidas de resposta às necessidades nacionais e, em 

particular, das empresas dos sectores que representamos. 

  

Esta tem sido uma fase de grandes desafios para as 

empresas e os trabalhadores, tendo todos colaborado para o 

aparecimento de soluções inovadoras e para o 

aprofundamento de outras, em termos de organização do 

trabalho - o aumento exponencial do teletrabalho é disso 

prova, num cenário que aponta para realidades futuras 

muito diferentes das que vigoraram até hoje. Assistimos, 

ainda, ao reconhecimento da importância da Saúde e 

Segurança no Trabalho, bem como do envolvimento dos 

Parceiros Sociais na preparação de estratégias de retoma e 

de recuperação económica e social. Temos, pois, participado 

activamente em diversos fóruns de debate, nomeadamente 

em webinars e conferencias online, debatendo estas e 

outras questões com diversos actores a nível europeu – 

disso dando, também, nota no final desta newsletter. 

  

Estamos, agora, expectantes quanto aos próximos passos da 
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Este documento constitui a segunda parte do mandato 
assumido pela CE, em colaboração com o Presidente do 
Conselho Europeu e foi elaborado após consulta de outras 
instituições, dos parceiros sociais e dos EM. 
 
Datado de 21 de Abril, este roteiro assenta em quatro 
princípios fundamentais: 
- o plano de recuperação da UE terá que assentar na 
solidariedade, na coesão e na convergência; 
- a abordagem para a recuperação terá de ser flexível, ágil e 
deverá evoluir ao longo do tempo 
- a recuperação terá de ser inclusiva e implicar conjuntamente 
todas as partes envolvidas 
- os valores e os direitos fundamentais para a integridade do 
modelo europeu e do seu modo de vida terão de ser sempre 
respeitados. 
 
O roteiro apresenta, como principais domínios de acção: 
 
- a restauração e  o aprofundamento do mercado único, 
nomeadamente das cadeias de valor e de abastecimento que 
foram perturbadas; 
- um papel central para a transição ecológica e para a 
transformação digital, no relançamento da economia; 
- assegurar-se a autonomia estratégica da UE, incluindo 
através de uma política industrial dinâmica, do apoio às PME 
e às start-ups, bem como uma análise eficaz do investimento 
direto estrangeiro (há que produzir bens essenciais, investir 
nas cadeias de valor estratégicas e na saúde, prestando ainda 
atenção aos sectores e ecossistemas económicos mais 
atingidos pela crise); 
- há que encorajar parcerias inovadoras e novas formas de 
desbloquear financiamento, nomeadamente através de 
plataformas digitais e apoiar esforços no sentido de se evitar 
a insolvência de empresas viáveis em toda a UE. 
 
O roteiro afirma perentoriamente que a UE necessita de um 
esforço de investimento semelhante ao Plano Marshall, 
realçando a importância da aposta nas transições ecológica e 
digital, bem como da economia circular, mas também de 
outras políticas mais tradicionais como a política de coesão e 
a política agrícola comum. Refere, ainda, que o futuro QFP 
será um instrumento fundamental para apoiar uma 
recuperação duradoura e um mercado único plenamente 
operacional e modernizado, devendo atender aos efeitos da 
crise nas regiões e sectores afectados, incluindo a 
reformulação dos principais programas existentes. Deverá, 
enfim, prestar apoio aos planos de recuperação dos EM. 

União Europeia, que deverão concentrar-se na aprovação 

do próximo Quadro Financeiro Plurianual e de um Plano de 

Recuperação de cuja ambição dependerá a saída desta nova 

crise socioeconómica – esta ambição existe na Comissão 

Europeia e no Parlamento Europeu, apostados numa 

estratégia assente na solidariedade, na coordenação e na 

coesão: resta saber até onde estarão dispostos a ir os 

membros do Conselho Europeu, numa fase em que o 

projecto europeu está, mais que nunca, a ser posto à prova. 

  

  
 

 

 

 

 

E ESTIVEMOS EM ...  
 

 

Conferência Internacional  “Dia Mundial de SST - Erradicar a 
pandemia” 
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O quadro apresentado por este roteiro deverá ser 
complementado por um plano de acção mais pormenorizado, 
contendo as medidas a adoptar e os calendários adequados – 
um PLANO DE RECUPERAÇÃO que defina uma verdadeira 
estratégia para a retoma do crescimento e do emprego.  
 
A respeito, no passado dia 18 de Maio a Alemanha e a França 
propuseram conjuntamente um valor de 500 mil milhões de 
euros para a criação de um fundo, “para apoiar uma retoma 
duradoura que restabeleça e reforce o crescimento na União 
Europeia (...); “um fundo de relançamento económico 
temporário e enquadrado” no projecto de orçamento da UE. 
O objectivo é que o fundo dê prioridade a subvenções 
(transferências a fundo perdido) e não a empréstimos. 
 
A Presidente da CE saudou a proposta, que considera ir ao 
encontro da sua própria proposta, a qual deverá ser 
apresentada em breve. 
 
 
Declaração Conjunta da EurocCommerce e da Uni-
Europa 
 
Logo no início de Abril, ainda antes de a CE e do Conselho 
terem avançado com os seus Roteiros, os parceiros sociais 
europeus do sector do comércio adoptaram uma Declaração 
Conjunta, onde realçaram os esforços desenvolvidos para 
assegurarem a contínua segurança da sua força de trabalho, a 
qual tem interagido diariamente com os consumidores 
europeus, tentando igualmente mitigar o impacto do 
coronavírus nos quase trinta milhões de postos de trabalho 
existentes no sector do comércio, a nível europeu. 
 
Nesta declaração, as partes apelam aos esforços das 
autoridades nacionais para: 
 
- apoiarem a manutenção do emprego de milhões de 
trabalhadores de empresas do comércio retalhista e grossista, 
99% das quais PME, as quais se viram forçadas a fechar 
devido ao vírus, quer através de compensações salariais, quer 
de financiamentos para evitar a falência das empresas, 
sobretudo no sector não-alimentar; 
 
- equacionarem a reabertura dos estabelecimentos não-
alimentares o mais rapidamente possível, com as mesmas 
medidas de segurança aplicadas ao sector alimentar; 
 
- apoiarem as empresas a darem formação aos seus 
trabalhadores enquanto estiverem encerradas, reforçando as 
suas competências digitais e a sua futura empregabilidade, 
através de uma libertação célere de fundos comunitários, 
incluindo do FSE+ ; 
 
- considerarem os trabalhadores do sector retalhista e 
grossista como trabalhadores essenciais, necessitando de 
apoio nas situações de encerramento das creches e das 
escolas; e permitir a sua mobilidade laboral transfronteiriça; 
 
- darem um apoio adequado aos trabalhadores infetados ou 
em quarentena, ou que necessitem de dar assistência a outra 
pessoa infetada, bem como envolver todas as parte nas 
respostas aos trabalhadores mais vulneráveis, incluindo os 
que tenham fatores de risco, pessoas com deficiência e 
grávidas; 
 
- assegurarem a necessária mobilidade dos transportes 
rodoviários de mercadorias entre as fronteiras internas, 
evitando atrasos e assegurando a devida protecção da saúde 
dos motoristas nos postos de controlo; garantir que os 
motoristas não sejam impedidos de regressar ao seu país 

 
 
No passado dia 28 de Abril, participámos neste evento comemorativo, no 
qual foram discutidos três temas principais: 
 
1 – A segurança e saúde e a resposta à pandemia 
2 – O impacto do COVID-19 na saúde mental, em diferentes cenários de 
trabalho 
3 – Como preparar o regresso ao trabalho num cenário de risco controlado 
 
Entre as principais conclusões, destacou-se a constatação de que a 
pandemia realçou a importância da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
bem como a afirmação do teletrabalho, o qual traz alguns desafios que 
deverão ser endereçados por empregadores e trabalhadores – questões 
ergonómicas, a falta de disciplina dos trabalhadores em fazerem pausas 
regulares, o problema da comunicação interna, a necessidade de se manter 
o contacto entre as equipas, de se afirmar o sentimento de pertença (por 
oposição ao de isolamento), de se conseguir um espaço de trabalho 
equilibrado (ainda mais desafiante, quando exista mais de um membro em 
teletrabalho e quando as casas sejam pequenas), de se conseguir respeitar 
o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado à família. 
 
Relativamente ao regresso ao trabalho, foi destacada a necessidade de se 
assegurar uma boa comunicação das regras de segurança, as quais devem 
incluir uma boa ventilação das instalações, a sua limpeza regular e 
profunda, a redução da densidade física nos espaços de trabalho 
(nomeadamente, através de escalas rotativas entre os trabalhadores) e a 
manutenção da distância de segurança, incluindo nas pausas para café e 
almoço, bem como a utilização de equipamentos de protecção individual 
adequados a cada função e às condições dos locais de trabalho. 
 
Foi, ainda, referida a necessidade de se criarem guias/ferramentas de 
preparação das empresas para a reabertura, em função do seu sector e 
dimensão, que deverão incluir a realização de uma avaliação dos riscos em 
presença.  
 
O evento terminou com algumas chamadas de atenção, nomeadamente 
para a necessidade de haver uma maior coordenação entre os países no 
combate a pandemias (que se prevê voltarem a ocorrer, no futuro); de se 
aproveitar o sentimento de solidariedade que se gerou para uma preparação 
em maior parceria; e de haver um maior investimento em novas formas de 
trabalho que sejam positivas para todas as partes (haverá que pensar “fora 
da caixa” e perceber que o teletrabalho veio para ficar). 
 
 
Webinar “Plano de Recuperação para a Europa: Que lugar para a 
Coesão e o Desenvolvimento Regional” 
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depois de entregar as mercadorias; 
 
- envolverem os parceiros sociais na definição das estratégias 
de reabertura da economia e apoiarem medidas que evitem o 
encerramento definitivo de um número significativo de 
estabelecimentos e o impacto social deste risco no emprego 
local, bem como na viabilidade das comunidades rurais e dos 
centros das cidades, e apoiarem o regresso do sector à 
normalidade na fase pós-vírus; 
 
- incluir, nas medidas a criar, a formação e a requalificação 
dos trabalhadores na componente digital e apoiar os 
retalhistas de PME a reconstruírem e a salvaguardarem o 
futuro dos seus negócios, incluindo no apoio à criação de 
negócios online que possam complementar as lojas físicas. 
 
A Declaração apela, ainda, à solidariedade entre os EM 
europeus, afirma o empenho dos signatários na protecção dos 
trabalhadores,  dos fornecedores e dos clientes do seu sector, 
bem como dos postos de trabalho, e salienta a sua aposta em 
manterem a atividade económica essencial durante esta crise. 
 
 
  

  

CESE – COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU 
 
No passado dia 5 de Maio, o CESE recebeu com agrado a 
proposta da Comissão Europeia sobre as Orientações revistas 
sobre o emprego para os Estados-Membros (EM), mas 
considera que estas orientações deveriam ser adaptadas à 
crise social e de emprego que resultará da pandemia COID-19. 
  
Não obstante reconhecer que as orientações sobre o emprego 
devem ser válidas por um longo período de tempo e para todos 
os EM, nos seus contextos nacionais, o CESE defende que este 
ano, excepcionalmente, deveria ser considerada a 
possibilidade de introdução de uma orientação adicional e 
extraordinária de emergência que ajude os EM a ajustarem as 
suas políticas de emprego às circunstâncias atuais e sem 
precedência. 
  
Tal orientação poderia incluir referências a medidas 
temporárias eficazes necessárias para mitigar o impacto da 
crise, tal como regimes de tempo de trabalho reduzido, apoio 
ao rendimento, extensão do subsídio por doença, adiamento 
do pagamento das contribuições para a segurança social ou a 
promoção do trabalho remoto, no respeito pela 
responsabilidade dos empregadores no domínio da SST dos 
seus trabalhadores. 
  
A proposta de orientações da Comissão foi aprovada a 26 de 
Fevereiro, antes do início das medidas de emergência 
adoptadas para fazer face à pandemia, e o relator do parecer 

 
 
No dia 9 de Maio, Dia da Europa, participámos neste debate online 
promovido pela Comissão Europeia e que contou com a intervenção da 
nossa Comissária Europeia, Elisa Ferreira, bem como de dois 
Eurodeputados e de dois Ministros nacionais. 
 
O debate centrou-se nos esforços desenvolvidos pelas instituições 
europeias para dar resposta aos desafios que se foram colocando aos EM, 
nos últimos meses, fruto da pandemia provocada pelo coronavírus. 
 
Houve um reconhecimento generalizado, por parte dos intervenientes, de 
que a CE conseguiu reagir mais rapidamente do que o habitual, trabalhando 
de forma contínua para promover a maior cooperação possível entre os 
países, quer no domínio da questão sanitária, quer da criação de medidas 
nacionais de mitigação do impacto socioeconómico, baseadas em  fundos 
comunitários. 
 
Foram destacados, pela positiva, os seguintes aspectos: 
 
- a flexibilização na utilização de alguns fundos comunitários, permitindo a 
reafectação de fundos não utilizados em 2019 e entre rúbricas, ainda que 
dentro de certos limites (o que comprovou, ainda que numa situação 
excepcional, que esta flexibilização é possível, assim haja vontade de a 
fazer); 
 
- a política que mais rápida e eficazmente deu resposta às necessidades 
sentidas, foi a política de coesão (pasta da nossa Comissária), 
demonstrando a importância desta política e contrariando as vozes que têm 
vindo a relegá-la para um segundo plano no orçamento da UE; 
 
- o Parlamento Europeu tem colaborado de forma muito próxima com a CE 
na sua actuação face à crise e tem sido um aliado na política de coesão; 
considera fundamental que o próximo QFP seja bastante ambicioso, 
albergando um Plano de Recuperação que consiga voltar a colocar a 
Europa numa senda de crescimento e de competitividade à escala global; 
 
- a Europa nunca mais será a mesma: importa estabelecer uma estratégia 
de resposta à crise que beba dos ensinamentos dela retirados, 
nomeadamente da importância da solidariedade entre os EM e da 
necessidade de se acautelar a possibilidade de todos os Estados  poderem 
“jogar o jogo”; 
 
- mais que solidariedade, é uma questão de inteligência e de visão 
estratégica aproveitarem-se as potencialidades das regiões, incluindo do 
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do CESE que contém a sua sugestão de revisão afirmou: 
  
“O choque económico causado pelo surto do COVID-19 
poderá ter um impacto severo de longo-prazo sobre os 
mercados de trabalho europeus. As orientações para o 
emprego poderão ser uma importante ferramenta para os 
Estados-Membros, ajudando-os a desenvolver e a 
implementar políticas e medidas que mitiguem o impacto 
económico e social da crise COVID-19 no curto-prazo e para 
emergirem da crise sem prejudicarem os direitos laborais ou 
com perda de competitividade.” 
  
O parecer chama, ainda, a atenção para a necessidade de as 
orientações realçarem a necessidade de melhoria da SST (vital 
no contexto da pandemia) e a importância da coordenação 
europeia das políticas de emprego no apoio à mitigação dos 
riscos de desemprego numa emergência. 
 
A Comissão Europeia teve em consideração, de alguma forma, 
o que o CESE preconizou nas suas Recomendações aos 
Estados-Membros publicadas no passado dia 20 de Maio. A 
respeito, disponibilizamos as Recomendações feitas a 
Portugal. AQUI 
  
  
EUROFOUND – FUNDAÇÃO EUROPEIA PARA A 
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E DE 
TRABALHO 
  
A 9 de Abril, o EUROFOUND lançou um inquérito online à 
escala europeia, no sentido de identificar o efeitos 
socioeconómicos imediatos da crise do COVID-19.  O 
objectivo deste inquérito foi investigar o impacto da pandemia 
no bem-estar, no trabalho e no teletrabalho, bem como a 
situação financeira das pessoas que vivem na Europa. 
  
Os resultados, publicados a 6 de Maio, destacam cinco 
principais conclusões: 
 
- os países mais afectados pela pandemia sofreram um 
impacto significativo no seu bem-estar. Os resultados de 
alguns países são particularmente sérios, nomeadamente em 
França onde o nível de satisfação de vida é o mais baixo 
quando comparado com os resultados de inquéritos 
realizados antes da crise; 
  
- mais de metade dos respondentes estão preocupados com o 
seu futuro, em resultado da crise, tendo apenas 45% um 
sentimento de optimismo. Comparativamente a inquéritos 
realizados antes da pandemia, países como França, Bélgica, 
Itália e Grécia têm assistido a uma queda do optimismo para 
níveis abaixo da média da UE; 
  
- pessoas em toda a UE manifestam níveis dramaticamente 
baixos de confiança na UE e nos seus governos, em particular 
em vários países tradicionalmente pró-europeístas tal como a 
França, a Itália e a Espanha, levantando questões 
fundamentais sobre a percepção da actuação da UE durante a 
crise; 
  
- mais de ¼ dos respondentes em toda a UE, nesta fase, 
relatam ter perdido os seus empregos, ou temporariamente 
(23%) ou permanentemente (5%), afectando mais os  jovens 
do sexo masculino. Metade destes, que estão a trabalhar, 
também viram as suas horas de trabalho serem reduzidas, 
especialmente na Roménia, Itália, França, Chipre e Grécia. Os 
países nórdicos indicaram menos reduções no tempo de 
trabalho; 
  
- quase 40% das pessoas na UE relataram que a sua situação 
financeira é pior do que antes da pandemia – o dobro dos 

 

interior – ignorá-las, seria termos países mais pobres; coesão significa 
considerarmos todo o território e trabalharmos com todos os seus actores; 
 
- não obstante a diversidade entre países, importa dar mais voz às regiões, 
assegurar uma descentralização dos fundos que permita a sua adequação 
às reais necessidades dos cidadãos e das empresas, fazê-los chegar ao 
nível local; 
 
- muitas foram as conquistas, quer da Europa, quer de Portugal ao longo do 
projecto europeu e há que recuperar a energia inicial da Europa, 
trabalharmos todos no sentido da coesão, para sairmos reforçados desta 
crise. 
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resultados registados em inquéritos realizados antes da crise. 
Quase metade indica que os seus agregados não conseguem 
suportar as despesas e mais de metade refere que não poderão 
manter o seu nível de vida se tiverem mais de 3 meses sem 
rendimento. A situação é ainda mais dramática para ¾ dos 
desempregados  que não conseguem sustentar-se por mais de 
3 meses, com 82% a referir que o seu agregado tem 
dificuldade em suportar as despesas. 
  
Os resultados deste trabalho do Eurofound vêm confirmar 
que, no espaço de apenas algumas semanas, a pandemia 
causada pelo COVID-19 transformou radicalmente as vidas 
das pessoas, pois além das consequências devastadoras sobre 
a saúde das pessoas directamente afectadas pelo vírus, a 
pandemia teve implicações enormes na forma como as 
pessoas vivem e trabalham, afectando de forma profunda 
o  seu bem-estar físico e mental. 
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Av. Dom Vasco da Gama 29 

1449-032 Lisboa 

Tel : 213031380 

Fax : 213031401 

Email : geral.ccp@ccp.pt 

Site : www.ccp.pt 

  

  

Por favor, não responda a esta mensagem pois a mesma foi gerada automaticamente pelo 

sistema apenas com carácter informativo 

   

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 

Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros anexos, caso existam, são confidenciais e destinados apenas 

à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial, privilegiada, a qual não deverá ser 

divulgada, copiada, gravada ou distribuída  nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da mensagem, ou se ela lhe foi 

enviada por engano, agradecemos que não faça uso ou divulgação da mesma. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor 

avise-nos de imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigado. 

 

CONFIDENTIALITY NOTICE 

This e-mail transmission and eventual attached files are intended only for the use of the use of the individual or entity named 

above and may contain information that is confidential, privileged and exempt from disclosure under applicable law. If you are 

not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of any of the information 

contained in this transmission is strictly VOIDED. If you have received this transmission in error, please immediately notify us 

by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system. Thank you 

 

  

 

 
 
 




