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COVID-19 – Informação 

 

Perante a situação de emergência sanitária com que a Portugal e o Mundo se encontram confrontados, a 
primeira palavra da The Navigator Company é dirigida a todas as pessoas e famílias que estão a ser 
diretamente impactadas pela pandemia Covid-19, e deixa os votos de uma rápida recuperação desta 
situação, na certeza de que a saúde de cada um é uma prioridade absoluta e sem compromissos. 

A The Navigator Company encara esta crise como um desafio coletivo, pelo que considera importante 
partilhar as medidas que está a implementar para a proteção dos seus Colaboradores e da Comunidade, 
bem como para mitigar os efeitos na continuidade das operações. 

A nível interno, a Companhia implementou, logo no final de fevereiro, um plano de contingência que tem 
por base as indicações da Direção-Geral da Saúde e que tem como objetivo garantir a segurança dos 
seus colaboradores e comunidade em geral, bem como assegurar a continuidade das operações.Neste 
âmbito, a Navigator criou ainda um Gabinete responsável por gerir e acompanhar a evolução da 
propagação do Covid-19, constituído por um conjunto transversal de direções e acompanhado pela 
Comissão Executiva, que se encontra em contacto e disponibilidade diária e permanente. 

A Companhia tem estado a comunicar e a implementar junto dos seus Colaboradores e entidades com as 
quais se relaciona um conjunto de medidas, instruções e recomendações, de prevenção e de forte 
contenção, amplamente divulgadas através da estrutura hierárquica e da intranet, bem como por meio 
da publicação de panfletos e de avisos difundidos globalmente. 

Até ao momento, as operações têm decorrido com normalidade e sem qualquer disrupção no serviço aos 
Clientes, e acompanhamos a situação ao longo de toda a cadeia de valor, bem como junto das 
Comunidades que detêm uma relação direta com a The Navigator Company, nomeadamente as que se 
situam junto das instalações fabris. 

A The Navigator Company sublinha a importância da união de esforços e do espírito de equipa como 
elementos fundamentais para vencermos esta crise, e destaca a forma empenhada, solidária e serena 
como todos os colaboradores têm encarado esta situação inédita e tão exigente para todos. 


