
 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

24 de março de 2020 

 
Objetivo  
 
A INTERCAM CORRETORA, uma instituição autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, tendo em conta a responsabilidade social associado 
em conjunto com a garantia dos serviços prestados de intermediação de 
câmbio, transferências internacionais, turismo, siscoserv, entre outros serviços, 
definiu o PLANO DE CONTIGÊNCIA COVID-19 abaixo, para a prevenção e 
mitigação dos riscos associados à propagação do novo vírus COVID-19, 
complementando o Plano de Continuidade do Negócio existente, sempre 
priorizando a segurança no ambiente de trabalho e a satisfação de nossos 
clientes.  
 
Acrescentamos que se trata da adoção de diversas medidas e iniciativas que 
se encontram alinhadas com as recomendações gerais da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).  
 
Acesso a instalações  
 
Toda a visita à corretora, ou a as dependências de nossos clientes, está 
suspensa por tempo indeterminado. Em caso de extrema necessidade ou se 
forem essenciais à continuidade do serviço, devem usar álcool gel para as 
mãos antes de entrar na corretora, tendo como base também a CIRCULAR Nº 
3.991, DE 19 DE MARÇO DE 2020. 
 
Reforço das condições de higiene e saúde no trabalh o  
 
Todos(as) os(as) colaboradores(as) e utilizadores(as) das instalações no geral 
devem promover o reforço da higiene das mãos.  
Todos(as) os(as) colaboradores(as) devem usar gel de mãos antes de entrar 
nas instalações, em toda e qualquer ocasião.  
Disponibilização de álcool gel em vários pontos da corretora.  
Reforço das equipas de limpeza para assegurar a limpeza frequente de 
superfícies que são tocadas com frequência como banheiros, tomadas, mesas 
de trabalho, teclados, mouse, salas de reunião, entre outros. 
 
 
 
  



 

 

 

Deslocações em contexto profissional  
 
Todas as viagens profissionais encontram-se suspensas, devendo serem 
substituídas por teleconferência.  
 
Regras de socialização  
 
Até orientação em contrário, deverá ser evitada a realização de todas as 
reuniões e similares. Quando seja indispensável reunir, deverá garantir-se um 
raio mínimo de 2 metros entre participantes.  
Não devem ser dados apertos de mão ou qualquer tipo de cumprimento com 
recurso ao toque.  
 
Qualquer colaborador(a) com algum sintoma de COVID-19 (como tosse ou 
febre) deve imediatamente se ausentar de suas atividades e seguir as 
instruções divulgadas pela área de saúde.  
 
Home office  
 
O regime de home office é aplicável para um numero limitado de pessoas 
selecionadas e separado por área, em que a sua aplicação não afete as 
operações ou a continuidade dos negócios.  
Os(as) colaboradores(as) em home office devem agir de forma responsável e 
tomar todas as medidas razoáveis para minimizar o risco de contrair o vírus, 
em linha com as orientações da OMS.  
Os(as) colaboradores(as) que ficam em casa devem encontrar maneiras de 
fazer o seu trabalho com eficiência. Isto pode significar uma visita ocasional ao 
escritório.  
 
Prestadores de serviços  
 
Deve-se assegurar que as recomendações em vigor sejam oportunamente 
transmitidas aos prestadores de serviços que prestem serviços em nossas 
instalações e que as mesmas são garantidas.  
 
Refeição  
 
Recomenda-se que a refeição seja feita em sua mesa, utilizando-se do micro-
ondas disponível para todos, evitando assim o contato com outras pessoas.  



 

 

 

Planos de Continuidade do Negócio  
 
Está em vigor a Circular n° 3.991 de 19/3/2020, do Banco Central do Brasil, 
que garante a continuidade das operações com equipes reduzidas e horários 
flexíveis, mitigando o impacto de qualquer caso de infeção.  
 
Comunicação  
 
Sempre que solicitada informação de clientes e parceiros, deve ser prestada a 
melhor informação disponível até ao momento e as medidas previstas no nosso 
plano de contingência. Como a situação muda constantemente, e para lidar 
com a incerteza da melhor forma possível, a INTERCAM CORRETORA dispõe 
de um grupo interno, com participação da Diretoria, Compliance, Recursos 
Humanos e outras pessoas indicadas, que adotam todas medidas de 
prevenção na corretora.  
 
 

Aprovado pela Alta Direção 

 

Eloi Dantas dos Santos    Jaime Dantas dos Santos  


