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Implemente as ações necessárias na sua empresa 
para proteger seu negócio e funcionários!

O COVID-19 apresenta grandes riscos para os negócios se o vírus se propaga no local de trabalho. 
Portanto, é muito importante que a equipe de gestão da empresa entenda como a infecção é 

propagada; que legislação regulamenta a abordagem de Moçambique para combater a propagação 
da infecção; que medidas precisam ser tomadas para minimizar a propagação do vírus no local 
de trabalho e que medidas devem ser tomadas se uma pessoa apresentar sintomas no trabalho.

COMO LIDAR COM COVID-19 NO LOCAL DO TRABALHO 

HÁ UMA TAXA DE INSCRIÇÃO DE USD 300 PARA GARANTIR O SEU LUGAR 

28 DE JULHO DE 2020: 09H00 – 15H00  //  WEBINAR AO VIVO 

• Historial do COVID-19 

 - Breve resumo 

• Entrada no local de trabalho/planta 

 - Preparação da planta / fabrica 

 - Viagem dos trabalhadores a planta / fabrica  

 - Acesso ao local de trabalho após o lockdown 

• Medidas de controle no local de trabalho / planta

 - Trabalhar a partir de casa 

 - Instalações de higienizacao 

 - Refeitório e vestiários

 - Distanciamento Social 

 - Rotação do pessoal

• Medidas de controle de longo prazo

 - Adequado para as exigências de trabalho

 - Rotina futura para manutenção na empresa / 

  planta / fábrica

 - Requisitos básicos de manutenção de registros

• O que fazer quando um funcionário �ca doente
 na empresa / na planta

 - Identi�cação de Sintomas 

 - Procedimentos de saúde com o pessoal

 - Procedimentos de Saúde Pública

 - Prevenção e controle de infecções  

 - Procedimentos no local de trabalho 

 - Procedimentos de relações de trabalho 

 - Relatório e investigação de incidents 

 - Remuneração e férias dos trabalhadores

LIVE WEBINAR

WEBINAR SERÁ APRESENTADO EM PORTUGUÊS

Apoio

AGENDA:



Informação sobre o facilitador especialista do curso:  
Paultre Pierre Desrosiers, MD, MPH, Ph.D

Quem deve participar? 

Paultre Pierre Desrosiers é um experiente médico de saúde pública, 
epidemiologista e antropólogo com vasta experiência a nível de programação clínica 
e de saúde pública na África Subsariana e nas Caraíbas. Concebeu, desenvolveu e 
apresentou inúmeros programas educativos destinados ao público abrangendo 
diversos temas em relação à gestão e prevenção de doenças tropicais e infecciosas, 
saúde pública e doenças crónicas.

Toda a equipe de gestão, gestores séniores e líderes de equipe das 
empresas devem perceber os aspectos críticos do COVID-19, para permitir 
gerir a situação com um bom entendimento da matéria, daqui para frente.

Sobre a African In�uence Exchange
African In�uence Exchange – 
Pesquisadores, Analistas de Mercado, conectores e criadores de redes – através de plataformas 
de eventos!

O nosso objectivo é pesquisar e proporcion-
ar informações estratégicas para empresas e 
particulares sobre oportunidades de 
negócio e evolução do mercado a nível 
actual e futuro. A nossa missão na AIE é 
tornar o intercâmbio de informação em 
África credível, facilmente disponível e 
transparente e, proporcionar plataformas de 
rede. Fazemos isso por intermédio da 

apresentação de informação sobre o 
mercado, painéis de discussão e webinars. A 
nossa base de dados extensa permite acesso 
a mais de 100 000 pessoas e organizações.

Quer por meio de pesquisa de desenvolvi-
mentos do mercado mais recentes num 
sector especí�co, ou através de análises 
segregadas de uma legislação nova 

pertinente, esforçamo-nos por apresentar o 
tema de forma interactiva e e�caz, por 
intermédio de oradores e apresentadores 
convidados que são peritos nos seus 
domínios respectivos. A nossa rede de 
contactos estende-se para além da África do 
Sul até Moçambique, Tanzânia, Quénia e 
África Subsariana.

AVALIAÇÕES DOS CURSOS DE TRABALHO ANTERIORES: 
“Excelente trabalho, African In�uence Exchange! O curso foi muito útil, aprendemos imenso e 
consolidamos o conhecimento que já tínhamos acerca da aplicabilidade da Lei do Trabalho vigente 
em Moçambique e o mais importante sobre as Relações Pro�ssionais no âmbito dos Recursos 
Humanos.” KPMG Moçambique

“Este foi um curso bem organizado e informativo. Como o grupo era pequeno o nível de interacção foi 
extremamente bené�co. 2 dias agradáveis e de�nitivamente valeu a pena participar.” Standard Bank 

 “Seminários como estes contribuem para um conjunto de conhecimentos mais amplo. Que por último 
aperfeiçoam a especialização e aumentam o desenvolvimento.” Governo da África do Sul 

PARTICIPANTES ANTERIORES NESTE BRIEFING DE MERCADO:

Global Alliance 
Insurance
Amec Foster 
Wheeler

TOTAL
Transnet
Deloitte

Standard Bank
BCI
Coca-Cola

Woolworths
Maersk
Port of Maputo
SASOL

Illovo Sugar
Grindrod
Anadarko



We also accept payment by the following methods:

  By Credit  Card Valid from

Please  debit  my credit  card: Expiry date

Visa Master card American Express 

Card No

Cardholder’s  name  

Card  billing address  (if  from  Co address)   

Country   Postcode  

Signature   Date  

DE LEG ATE 1

  Mr   Mrs   Dr   Other Title  

Name Surname   

Company Job Title 

Address

Postcode   

Telephone   Fax  

Email   Country   

Signature   Date   

DE LEG ATE 2

  Mr   Mrs   Dr   Other Title  

Name   Surname   

Company   Job Title 

Address   

Postcode   

Telephone   Fax  

Email   Country   

Signature   Date   

I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement
before the conference, please call us to con�rm your booking

I agree to African In�uence Exchange payment terms. If you have not received an acknowledgement
before the conference, please call us to con�rm your booking

TERMS AND CONDITIONS
African In�uence Exchange Pty (Ltd) Standard Terms and Conditions

DEVE REGISTAR O SEU LUGAR NO SITE DO 
SEMINÁRIO RELEVANTE NA WEB.

Para facilitar o pagamento, sugerimos 
fortemente que faça o pagamento online 
usando um cartão de crédito. Esta é a opção 
de pagamento mais fácil e mais rápida. 
Alternativamente, terá que fazer um depósito 
bancário na nossa conta bancária na África do 
Sul. Para pagamentos em Moçambique, por 
favor e mande um e-mail para 
erena@africaninfex.com

O pagamento também pode ser feito via PayPal, 
enviado para erena@africaninfex.com 
(Por favor, use o seu nome como referência). 

Por favor, registe-se no site antes de fazer 
qualquer pagamento.
SUBSTITUTIONS & CANCELLATIONS 
Attendees may nominate an alternative person from their organisation to attend up to 24 
hours prior to the start of the event, at no extra charge. Should substitution not be possible, 
cancellation charges apply as follows:
•   8 weeks or more prior to start of event: 10% of the attendee fee
•   4 to 8 weeks prior to start of event: 50% of the attendee fee
•   4 weeks or less prior to start of event: 100% of the attendee fee
All substitutions and cancellations must be received in writing 

ACCESS REQUIREMENTS 
Attendees should advise of any special access requirements at the time of registration.

REGISTRATION INFORMATION
Registration information will be sent to registered attendees by email at least seven days prior 
to the event.  Any attendee not receiving the registration information should contact us by 
email to enquiry@africaninfex.com

ALTERATIONS TO PROGRAMME - Cancellation/Postponement of Event
AIE reserves the right to make alterations to the event programme, venue and timings. In the 
unlikely event of the programme being cancelled by AIE, a full refund will be made. Liability 
will be limited to the amount of the fee paid by the attendee/s. In the event of it being found 
necessary, for whatever reason, that the event is being postponed or the dates being changed, 
the organisers shall not be liable for any expenditure, damage or loss incurred by the 
attendee/s.If by re-arrangement or postponement the event can take place, the booking 
between the attendee and the organisers shall remain in force and will be subject to the 
cancellation schedule in paragraph 3. 

SPEAKERS
Views expressed by speakers are their own. AIE cannot accept liability for advice given, or 
views expressed, by any speaker at the event or in any material provided to attendees. In 
the event that a speaker is presenting in another language, other than English, AIE will 
provide on-site, live translation into English. AIE is not obliged to translate the presentation 
slides / presentation material into English during or after the event. Translation is not 
available at training courses.

PHOTOGRAPHY & FILMING 
For promotional purposes, there may be a professional photographer and video �lming 
taking place during the event. Attendees who do not wish to be �lmed or recorded should 
advise the organisers by email to enquiry@africaninfex.com 48 hours prior to the event 
start date.

DATA PROTECTION  
By submitting registration details, attendees agree to allow AIE and companies as sociated 
with the event to contact them regarding their services. Attendees who do not wish to receive 
such communications please email enquiry@africaninfex.com. The contact details of 
registered attendees will be placed on the attendee list which will be passed to sponsoring 
companies and to all attendees for them to see who is at the event for the purpose of 
networking and meetings. Attendees who do not wish to be included on this list should 
advise at the time of booking.

YOUR DETAILS  
To ensure we have your correct details, please email enquiry@africaninfex.com to inform us 
of any incorrect details which we will then amend. 

Full terms and conditions are available at www.africaninfex.co.za/terms-and-conditions 

COMO LIDAR COM COVID-19 NO LOCAL DO TRABALHO 
28 DE JULHO DE 2020: 09H00 – 15H00  //  WEBINAR AO VIVO

Delegate Pricing

Taxa de inscrição $300

USD


