
SOBRE NÓS

MISSÃO
A missão da CTA é de construir e liderar, com os seus 
parceiros, um ambiente de negócios, que coloque o 
sector privado como um sujeito activo e fazedor da 
nossa economia, bem como criar organizações 
empresarias, inclusivas, proactivas e prósperas.

Av. Patrice Lumumba, 927 – Maputo – Mozambique
Tel.: +258 21 32 10 02 /  Tel:  +258 82 319-1300
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CONTACTOS

VALORES
• Legalidade;
• Boa governação;
• Integridade empresarial;
• Produtividade.

A Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) é o parceiro oficial de Diálogo com o 
Governo, em representação do Sector Privado e trabalha 
em prol de um melhor ambiente de negócios em 
Moçambique, através de promoção de reformas 
económicas e regulamentares.

A CTA congrega actualmente 140 membros entre 
Federações Sectoriais, Câmaras de Comércios e 
Associações Económicas e está representada em todo o 
território nacional e sectores de actividade económicos.

Acção Empresarial Contra 
COVID-19

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios!

WWW.CTA.ORG.MZ

VISÃO
A visão da CTA é ter um sector privado coeso, 
produtivo, gerador e distribuidor da riqueza nacional.



Para o bem da sua saúde e segurança dos 
demais colegas, desinfectar as mãos na 
entrada. 
As empresas são convidadas a                  
disponibilizar produtos de desinfecção 
na entrada.  
Meça a temperatura do corpo antes de 
entrar no escritório. Se exceder os 37,3 
graus, não entre e notifique o chefe do 
departamento e o departamento dos 
Recursos Humanos pela primeira vez, e 
coopere com a equipa de controlo de 
epidemias para realizar inspeções de 
isolamento relacionadas.

Antes de entrar no escritório

O escritório deve ser mantido limpo e 
ventilado pelo menos 3 vezes ao dia por 
20 a 30 minutos cada vez. Mantenha 
aquecido durante a ventilação.
Mantenha-se afastado um do outro por 
pelo menos 1 metro, e evite o contato 
próximo e a discussão de questões. Lave 
as mãos frequentemente e adequada-
mente e beba muita água. Ao receber 
estrangeiros, verifique se ambas as 
partes usam máscaras.

Dentro do escritório

Mantenha actividades moderadas, como 
exercícios de descanso pessoal. Ao 
mesmo tempo, evite o declínio da 
imunidade do corpo causado por 
exercícios excessivos e pesados.

Fazer exercício no  local de
trabalho

Ao entrar no prédio / escritório, precisa 
cooperar com a equipa para medir a 
temperatura. 

Visita de negócios

Priorizar os meios electronicos para 
circulação de documentos, opte pela 
circulação fisica só em casos essenciais.
Lave as mãos antes e depois da 
circulação de documentos em papel,  e 
mantenha uma distância adequada.

Documentos

Todos os trabalhadores devem manter 
uma distância segura de mais de 1 metro 
um do outro. Coloque as luvas 
descartáveis usadas em uma lixeira 
médica após o trabalho. Os guardas de 
segurança devem usar máscaras 
adequadamente, consultar e registrar os 
visitantes com cuidado, além de relatar 
as suspeitas a tempo.

Adoptar normas de 
Saneamento 

A empresa deverá desinfectar espaços 
públicos, como corredores, elevadores, 
salas de reuniões, salão de chá, lavatório, 
etc. todos os dias. É melhor pulverizar a 
desinfecção e separar os instrumentos 
de limpeza, pois cada área deve ser 
evitada para misturar-se.

Desinfectar áreas 
públicas

Limpe o telefone de mesa com álcool  
duas vezes ao dia (uma vez antes do 
trabalho e outra depois do trabalho). Se 
usa com frequência, pode limpá-lo várias 
vezes.

Desinfectar o telefone

1 - Quando a unidade de ventilação do 
sistema central de ar condicionado 
estiver em uso normal, desinfecte as 
saídas de ar / retorno de ar regular-
mente.
2. Quando o sistema de ar fresco do ar 
condicionado central estiver em uso 
normal, se ocorrer uma situação 
epidêmica, não pare a operação do 
ventilador. O tubo do ramo de exaustão 
deve ser fechado após as pessoas terem 
evacuado. E o sistema de exaustão de ar 
fresco deve ser fechado e desinfetado 
depois de funcionar por um período de 
tempo.
3. Todo o sistema de ar com ar de retorno 
deve estar completamente fechado para 
garantir a operação de ar fresco do 
sistema.

Desinfectar o ar condicionado

Os artigos de protecção, como máscaras 
e luvas descartáveis, devem ser 
colocados em uma lixeira médica com 
tampa. A lixeira deve ser desinfectada 
com álcool duas vezes ao dia.

Como descartar artigos de
protecção?

Considerando o atual estado de emergência de 
Saúde Pública, declarado por Sua Excelência o 
Presidente da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, e atendendo às mais 
recentes evoluções no mundo e em particular 
na África Austral da propagação da infecção 
por doença respiratória causada pelo agente 
COVID-19, cujo impacto negativo começa a 
ser notório nas empresas, a CTA, como 
Entidade de Utilidade Pública, partilha as 
medidas de prevenção que devem ser 
observadas desde a saída de casa até ao local 
de trabalho e vice-versa. 

Tente dirigir ou andar sozinho. No caso 
de necessidade de transporte público, 
tome todas as providências necessárias, 
como o uso de máscara e evitar contacto 
com os outros passageiros; 

A caminho do escritório

Mantenha o seu local de
trabalho saudável

Pela Melhoria do Ambiente de Negócios!


