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INTRODUÇÃO

A Galp Energia reconhece que o crescimento da sua atividade e internacionalização obriga
a um maior número de deslocações dos seus colaboradores.
As atividades da Galp Energia estão em forte expansão à escala global, desenvolvendose também fora do contexto europeu, obrigando os colaboradores do grupo a viagens
internacionais as quais podem produzir no viajante mudanças físicas associadas com o
ambiente e que podem perturbar de forma significativa o seu equilíbrio.
A súbita exposição a mudanças de altitude, humidade, temperatura e agentes microbianos
podem alterar o estado de saúde do viajante. O stress, a fadiga das viagens longas, a
idade, o estado de saúde, o destino e o tempo de permanência são também fatores de que
depende o bem-estar do viajante. Para além destes aspetos, existem também aspetos de
Segurança e Proteção que devem ser considerados.
Conscientes que estes riscos podem ser minimizados se o viajante agir de forma informada
e preventiva, tomar as devidas precauções antes, durante e após a viagem, neste Manual o
Viajante dispõe de aconselhamento e de um conjunto de recomendações para assegurar a
sua segurança e saúde durante as deslocações.
A Galp Energia está assim empenhada em prevenir eventuais consequências decorrentes de
deslocações internacionais dos seus colaboradores.
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ANTES DE VIAJAR



INFORME-SE!

Existindo uma previsão de uma viagem para o exterior do País de origem, cabe ao
colaborador verificar se se trata de uma área de risco de acordo com as instruções emanadas
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e consultando os sites abaixo indicados.
A chefia deverá assegurar que o colaborador viajante está na posse de toda a
informação relevante necessária, incluindo a indicada no Anexo V deste manual,
antes do início da viagem.
3.1 | PLANEAMENTO DA VIAGEM
Previamente a efetuar uma viagem deve ser efetuado um adequado planeamento de modo
a minimizar riscos de saúde, segurança ou outros.
O colaborador deverá efetuar todas as marcações e obter as autorizações de acordo com o
disposto na NR Deslocações em Serviço.
Para saber mais consulte:
Ministério dos Negócios Estrangeiros
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negociosestrangeiros.aspx
Foreign & Commonwealth Office
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/
Central Intelligence Agency
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Antes de viajar deverá contactar o CSU para verificar se o computador portátil tem o antivirus atualizado, o acesso VPN e Wireless devidamente configurados e a data em que a
password vai expirar. Deve ser efetuado um backup dos seus dados deixando-o no País de
origem em local seguro.
O roaming está disponível nos telemóveis na vertente voz mas inibido na vertente dados,
assim como nas placas de internet móvel. Sempre que necessitar deverá solicitar a sua
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5

ativação à DSI indicando o número mecanográfico, país de destino e duração da estadia com
pelo menos 3 dias úteis de antecedência.
O colaborador deve obter, previamente à viagem, o(s) contacto(s) do responsável da Galp
Energia no país de acolhimento (caso exista), consulado ou embaixada local. Estes contactos
deverão ser preenchidos no cartão que consta do Anexo V.
Cada UN deverá sumarizar a informação relevante dos locais em que tem atividades e
disponibilizá-la ao viajante. Esta informação deve abordar os temas indicados no Anexo IV.
4|

DOCUMENTOS

Em viagens internacionais, o colaborador deve certificar-se da necessidade e validade do
passaporte e se os vistos necessários se encontram válidos.
Aconselha-se a que uma fotocópia de ambos seja guardada, separada dos originais, para
facilitar a obtenção de novos documentos em caso de extravio ou roubo.
Junto aos documentos de identificação pessoal, o viajante deve anexar cópia do certificado
de vacinas, informações sobre doenças de que seja portador, alergias e medicamentos
em uso. Deve ainda anotar o nome e o telefone da pessoa a ser contactada em caso de
emergência.
O viajante que se desloque para a Europa deve possuir o Cartão Europeu de Seguro de
Doença (Ver Anexo I).
5|

SAÚDE
5.1 | CONSULTA DO VIAJANTE

O colaborador deve realizar com a antecedência devida (idealmente 10 dias) uma consulta
com o médico do trabalho sempre que viajar, por motivos profissionais, para destinos fora
da Europa. Se a consulta com o médico do trabalho não for possível, deve agendar uma
consulta do viajante, informando a medicina do trabalho. Caso seja viajante regular para o
mesmo destino deverá fazer esta consulta a cada 6 meses.
Nesta consulta deverão ser considerados, entre outros aspetos, os riscos do indivíduo, o
destino e o tempo de permanência de modo a planear as medidas preventivas tais como a
prescrição de vacinas ou métodos profiláticos (ver Anexo II).
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SAÚDE

5.2 | MEDICAMENTOS
Quando viajar deve garantir que leva suficientes suprimentos médicos para atender às
necessidades previsíveis para a duração da viagem conforme indicação do médico do
trabalho/consulta do viajante.
Em muitos países não é possível adquirir medicamentos sem receita médica.
O viajante que utiliza medicamentos numa base regular deve estimar a quantidade
necessária para o período da deslocação.
Os medicamentos de toma regular devem se transportados sempre com o viajante, evitando
constrangimentos em caso de extravio da bagagem. Deve fazer-se acompanhar da respetiva
prescrição médica.
Para os destinos onde existam riscos significativos para a saúde, em particular os países
em desenvolvimento e / ou onde a disponibilidade local de medicamentos específicos
é incerta, o colaborador deve preparar um kit que inclua medicamentos básicos para o
tratamento de doenças comuns, artigos de primeiros socorros, assim como quaisquer outros
itens especiais médicos.
Certas categorias de medicamentos ou itens especiais médicos devem ser acompanhados
por prescrição médica, que comprove que o viajante requer a medicação devido a condição
médica. Alguns países exigem que este atestado seja assinado não só por um médico, mas
também pela administração nacional de saúde.
Para saber mais consulte:
Site da Organização Mundial de Saúde http://www.who.int/ith/en/html

5.3 | ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTRANGEIRO
Os trabalhadores da Galp Energia estão abrangidos por um seguro que deve ser acionado
em caso de acidente ou doença súbita durante a viagem. No caso de acidente ou doença
súbita deverão contactar para o número 217242999. Através deste número serão dadas
indicações relativamente ao local onde se deverão dirigir.
5.4 | JET-LAG
O jet-lag ocorre quando o viajante atravessa vários fusos horários num curto espaço de tempo
o que gera um desencontro entre o relógio biológico e o horário do local de destino. Os
sintomas podem aparecer quando a diferença de fuso horário é superior a 4 horas.

SAÚDE

7

Eventos importantes como reuniões, palestras e auditorias não devem ser agendadas para
o dia da chegada. Para viagens superiores a 8 horas recomenda-se um período de descanso
de 10 horas antes do início das atividades.
PREVENIR O JET-LAG
• Descanse antes de viajar e durante o voo;
• Mantenha a hidratação adequada;
• Evite a ingestão de bebidas alcoólicas
5.5 | CINETOSE
A cinetose é um distúrbio temporário caracterizado por uma sensação de desequilíbrio que
pode ocorrer durante viagens aéreas, marítimas ou terrestres. A intensidade dos sintomas
depende do grau de estímulo e da susceptibilidade do indivíduo.
PREVENIR A CINETOSE
• Sente-se na parte mais estável do meio de transporte (junto
às asas do avião, banco da frente do carro e deck do barco);
• Ingira refeições leves antes e durante a viagem;
• Evite bebidas alcoólicas;
• Não leia;
• Se possível faça o ar circular, abra a janela ou ligue sistemas
de ventilação existentes.
5.6 | DOENÇAS A BORDO
Cuidados básicos podem reduzir os riscos de trombose, ie, formação de coágulos no interior
das veias. Esta pode ocorrer durante ou após a viagem, prioritariamente em pessoas com
fatores de risco para a doença (obesidade, gravidez, varizes, etc.) devido a períodos longos
de imobilidade.
PREVENIR DOENÇAS A BORDO
• Reserve lugares junto ao corredor, facilitando a possibilidade
de efetuar exercícios durante a viagem;
• Realize exercícios para ativar a circulação;
• Evite roupas apertadas e posturas com as pernas cruzadas;
• Mantenha uma adequada hidratação;
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Exercícios a bordo

SAÚDE | BAGAGEM E ACESSÓRIOS BÁSICOS
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5.7 | DOENÇAS
A possibilidade de contrair doenças infeciosas (malária, febre amarela, hepatite A, cólera,
etc.) pode variar dentro de um mesmo País ou região e de acordo com a estação do ano ou
de surtos epidémicos.
O maior ou menor risco para o viajante depende de alguns fatores determinantes, como a
vulnerabilidade a agentes infeciosos, condições de hospedagem, tempo de permanência e
a possibilidade de se tomarem medidas preventivas.
Antes de viajar, o colaborador deve consultar a medicina do trabalho que o informará e
aconselhará sobre as vacinas e cuidados a ter em função do local de destino.
5.8 | NO REGRESSO
O colaborador, ao regressar de uma viagem ao exterior, caso apresente alguma manifestação
de doença (febre, lesões no corpo, diarreia, dificuldades respiratórias, etc.), deve procurar
atendimento médico, o mais breve possível, informando da viagem.
O viajante que apresentar qualquer alteração de saúde durante a sua permanência no
exterior deve reportar à Medicina do Trabalho a sua ocorrência.
Particular atenção deve ser prestada em viagens para regiões onde a malária, dengue ou
febre-amarela sejam frequentes bem como para zonas afetadas por surtos de gripe.
Para saber mais consulte:
Ministério da Saúde
http://www.min-saude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/
saude+em+viagem/consulta+de+saude+do+viajante.htm
Vacinais recomendadas por país pela Organização Mundial de Saúde
http://www.who.int/ith/en/index.html
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BAGAGEM E ACESSÓRIOS BÁSICOS

Existem rigorosas restrições ao transporte de itens considerados perigosos, particularmente
no caso de viagens aéreas, os quais são definidos no Regulamento (UE) nº. 185/2010 da
Comissão, de 4 de Março de 2010 (ver Anexo III).
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SEGURANÇA

SEGURANÇA
7.1 | COMPORTAMENTO

O viajante, por estar em locais diferentes, com hábitos e culturas diferentes pode exporse a atividades de risco com consequências indesejáveis. O viajante deverá manter um
comportamento seguro respeitando os hábitos e leis locais.
7.2 | SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Os acidentes de trânsito são um dos riscos aos quais o viajante está exposto. Diversos fatores
contribuem para este facto nomeadamente, regras de condução diferentes, condução em
locais desconhecidos, condução pela esquerda, distrações, cansaço excessivo, etc..
Alugar um veículo automóvel pode ser uma opção atrativa, embora desaconselhável em
alguns Países. No caso de optar por esta solução deve ser assegurado o cumprimento da NR
Política de Segurança Automóvel, quer no que diz respeito aos requisitos para o condutor,
quer para o veículo.
Recomenda-se que o colaborador que se desloque para fora da Europa por períodos
inferiores a 15 dias não conduza.
Se pretender utilizar um veículo no estrangeiro deve conhecer o Código da Estrada do país e
utilizar veículos que cumpram as regras legalmente exigidas nesses países.

PREVENIR OS ACIDENTES RODOVIÁRIOS
• Informe-se sobre o Código da Estrada e regras de trânsito;
• Respeite os limites de velocidade;
• Evite conduzir de noite e com condições atmosféricas
desfavoráveis;
7.3 | SEGURANÇA INFORMÁTICA
Telefonia móvel - Perda ou furto de equipamentos (Cartões fidelizados na TMN)
Em caso de perda ou furto do equipamento deverá comunicar o mais rápido possível a
ocorrência, solicitando o cancelamento imediato do cartão através do número +351
961696000 no estrangeiro. Deverá indicar o número do telemóvel ou da placa de internet
móvel, o pin original e o número da conta Galp (6275650). Assim que possível contacte
também a DSI.

SEGURANÇA | VIOLÊNCIA
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Assegure-se de que:
a. Tem sempre o cartão com o “Pin” ativo;
b. Tem o código de bloqueio ativo, incluindo a opção remota;
c. Num smartphone tem sempre o ecrã bloqueado e com pin.
Em roaming, não faça download de sites da Internet e em situações que seja necessário
sincronizar o mail no telemóvel evite descarregar os anexos.
Computador Pessoal
Em viagem, mantenha o portátil sempre consigo. Os portáteis são particularmente
vulneráveis nos aeroportos especialmente nas áreas de revista.
Mantenha o portátil trancado quando não está a ser usado. Utilize o cabo de proteção com
cadeado para prender o portátil.
Evite guardar ou manter dados críticos no portátil. Se o fizer encripte-os. Se tiver dúvidas
neste processo contacte previamente o CSU. Efetue um backup periódico dos dados e
guarde-os num local separado do computador.
Para consultar o email quando se encontra no estrangeiro, deve utilizar como alternativa o
acesso via webmail acessível a partir de qualquer computador local com acesso à internet, e a
ligação VPN através de wi-fi nos hotéis, locais públicos etc. O acesso é feito através da colocação
do seguinte endereço num browser Internet: webmail.galpenergia.com (Veja anexo VI.)
8|

VIOLÊNCIA

A violência é um risco permanente existente em qualquer lugar. Previamente a viajar,
deverá informar-se sobre a situação do País/local de destino.
PREVENIR A VIOLÊNCIA
• Informe-se previamente sobre locais e atividades seguras;
• Vista-se discretamente;
• Evite mostrar objetos de elevado valor (relógio, jóias, telemóvel, máquina fotográfica
ou de filmar, computador, etc.);
• Não seja portador de elevadas somas de dinheiro;
• Evite locais pouco movimentados;
• Evite conduzir à noite. Se o fizer mantenha os vidros fechados e as portas trancadas.
Tenha especial atenção a situações de paragem em semáforos.
• Não revele os seus planos de viagem a pessoas estranhas;
• Mantenha uma cópia dos seus documentos pessoais em lugar seguro;
• NÃO REAJA A UMA TENTATIVA DE ASSALTO.

12
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ALIMENTAÇÃO

Cuidado com a mudança de regime alimentar; perturbações, desde uma simples dor de
estômago a diarreias por causa de algo que tenha comido, são comuns. No entanto, cólera,
febre tifoide e hepatite podem ser contraídas a partir de alimentos e/ou água contaminadas.
Alguns conselhos:
• Lave sempre as mãos, antes de manipular alimentos e antes de comer;
• Use água engarrafada se tiver quaisquer dúvidas sobre a qualidade da água. Verifique
os selos;
• Em alternativa, ferva a água ou filtre-a usando um “purificador” – estes métodos são
mais eficazes do que a utilização de comprimidos de esterilização;
• Coma alimentos frescos e acabados de cozinhar, evite alimentos que tenham sido
mantidos quentes;
• Evite gelo nas bebidas, a menos que tenha a certeza de que é feito a partir de água
tratada;
• Evite frutas e vegetais crus, alimento exposto a moscas, gelados de fontes não confiáveis,
como quiosques ou comerciantes móveis;
• Evite leite, queijo e outros produtos lácteos, a menos que sejam pasteurizados e tenham
sido devidamente acondicionados;
• Evite mariscos mal cozidos ou crus;
• Evite quantidades excessivas de álcool;
• Nunca deixe bebidas abandonadas e não aceite bebidas de estranhos.
10 |

DINHEIRO

Antes de viajar, especialmente para locais mais remotos e onde os cartões de crédito nem
sempre são aceites, procure:
• Obter alguma moeda local com antecedência;
• Encomendar uma mistura de dinheiro e/ou cheques de viagem;
• Anotar em documento guardado separadamente, os números de seus cheques de
viagem;
• Anotar os números de cartão de crédito e datas de validade - deixar uma cópia em lugar
seguro;
• Verificar se o seu cartão de crédito é válido no país destino;
• Anotar o número de telefone de emergência/ cancelamento;
• Garantir que tem dinheiro suficiente para cobrir emergências e atrasos inesperados.

DINHEIRO | REPOUSO E LAZER
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Quando chegar ao destino, procure:
• Familiarizar-se o mais rápido possível com a moeda local;
• Não levar mais dinheiro do que precisa, mantendo uma pequena quantidade de dinheiro
na carteira e o restante num cinto ou dentro de um bolso interior;
• Deixar o seu dinheiro, cartões e cheques de viagem num cofre do hotel e/ou local seguro.
11 |

REPOUSO E LAZER

Em deslocações de serviço, em particular aquelas que têm uma maior duração, existem
momentos de repouso e lazer.
Considerando que a permanência em diferentes Países pode representar riscos para a saúde
devem ser tidos em consideração alguns cuidados básicos que podem prevenir situações
desagradáveis e contribuir para a integridade e bem-estar do viajante:

PREVENIR OS EFEITOS DA EXPOSIÇÃO SOLAR
A exposição excessiva ao sol, pode provocar queimaduras e doenças de pele.
Estes efeitos podem também ocorrer, quer em regiões situadas a grande altitude,
quer em regiões cobertas de neve/gelo em particular montanhas.
• Evite uma exposição solar excessiva em atividades ao ar livre, principalmente entre
as 10 e as 16h;
• Use roupas claras, leves, chapéu e óculos apropriados;
• Utilize protetor solar;

PREVENIR OS EFEITOS DE TEMPERATURAS ELEVADAS
• Aumente a ingestão de líquidos;
• Use roupas leves;
• Evite o consumo de bebidas alcoólicas, pois estas contribuem para a desidratação;

PREVENIR OS EFEITOS DE BAIXAS TEMPERATURAS
• Utilize roupas apropriadas, tais como luvas, gorros, etc.;
• Mantenha uma adequada hidratação através da ingestão periódica de líquidos;
• Evite o excesso de bebidas alcoólicas;
• Evite o consumo excessivo de cafeína (café, chá, etc.).

14

REPOUSO E LAZER | EM CASO DE PROBLEMAS

PREVENIR OS EFEITOS DA ALTITUDE
Nos locais de elevada altitude, a redução do teor de oxigénio pode provocar
alterações, mesmo em indivíduos saudáveis, sendo ainda mais crítica em
pessoas com antecedentes de doenças cardíacas ou pulmonares.
• Programe uma adequada aclimatação com vista a minimizar manifestações
decorrentes do baixo teor de oxigénio;
• Não participe em escaladas sem o acompanhamento de guias experientes.
12 |

EM CASO DE PROBLEMAS

Antes de viajar o colaborador deve estar devidamente informado sobre as diligências a
tomar, bem como os contactos preferenciais, em caso de:
• Acidente;
• Assalto;
• Prisão/Detenção;
• Catástrofe Natural;
• Doença súbita;
• Sequestro/Rapto;
• Golpe de Estado;
• Outros imprevistos…
Os principais contactos de emergência que constam do anexo V devem ser preenchidos e
estar permanentemente disponíveis e na posse do viajante.
A chefia deverá garantir que o colaborador está devidamente informado, para atuar em
conformidade nos casos acima listados.

Publicado em 2013 - 03 - 06

ANEXO I - CESD – CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA
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ANEXO I - CESD – CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA

Como renovar o CESD, via eletrónica?
Transite para o ponto 2 desta folha, por favor.
Como requisitar o CESD, via eletrónica?
Leia, por favor, a informação que se segue até final.
1 - O QUE DEVE SABER SOBRE O CESD
O que é o CESD - Cartão Europeu de Seguro de Doença?
É um documento, decisão do Conselho Europeu da Primavera de 2002 e da complexa reflexão
que se lhe seguiu por parte da Comissão Administrativa das Comunidades Europeias para a
Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes:
• Que substitui diversos formulários que titulavam o direito à prestação de cuidados de
saúde para as pessoas abrangidas pelos Regulamentos comunitários em matéria de
segurança social;
• De modelo único, comum a todo o espaço da União Europeia, Espaço Económico Europeu
e Suíça;
• Criado com o objetivo de simplificar administrativamente a identificação do seu titular
bem assim a da instituição financeiramente responsável pelos seus cuidados de saúde.
Para que serve o CESD - Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Para assegurar ao titular do Cartão a concessão dos cuidados médicos que se tornem
clinicamente necessários durante uma estada no território de outro Estado, tendo em conta
a natureza das prestações a conceder e a duração prevista da estada.
Como e onde posso obter o CESD - Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Solicitando-o, conforme o Sistema de que o segurado dependa:
- Em Portugal Continental:
• Junto do Centro Distrital de Segurança Social da sua área de residência ou para onde
são canalizadas as suas contribuições (ou Caixa de Previdência), seus Serviços Locais e
Lojas do Cidadão. Se se encontrar acidentalmente na área de outro Centro Distrital pode
dirigir-se a este para obter o Cartão.
• No site da Segurança Social, em Centros Distritais de Segurança Social, contactos úteis
(acesso direto no fim desta página), encontra todas as coordenadas referentes aos
Centros Distritais de Segurança Social.
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ANEXO I - CESD – CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA

- Nas Regiões Autónomas
• dos Açores, junto dos serviços dos Centros de Prestações Pecuniárias
• da Madeira, nos serviços do Centro de Segurança Social.
• Junto do subsistema de saúde em que o segurado se encontra inscrito, no caso de tal
subsistema ter aderido à proteção em causa.
Quem tem direito ao Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Têm direito ao CESD os trabalhadores, inclusive os dos transportes internacionais, pensionistas
e seus familiares e as pessoas em geral, inseridas num regime de segurança social
coordenável, bem assim os beneficiários dos subsistemas de proteção social aderentes.
A partir de quando começou a ser emitido o Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Em Portugal, a partir de 1 de Março de 2005.
Pode ser utilizado em todo o mundo?
Não.
Em que Estados é emitido e utilizado o Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Apenas em 31 Estados na Europa, a saber: nos 27 Estados-Membros da União Europeia
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Estónia, Grécia,
Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,
Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Roménia
e Suécia), nos 3 Estados-Parte do Espaço Económico Europeu (Islândia, Listenstaina e
Noruega) e na Suíça.
O Cartão Europeu de Seguro de Doença é igual em todos os Estados-Membros que o
emitem?
Sim, o modelo do Cartão é único e de especificações uniformes em todos os Estados da
União Europeia, nos 3 Estados-Parte do Espaço Económico Europeu e na Suíça.
Qual será o prazo de validade?
O prazo de validade é, por norma, de um ano (regime geral). Admitem-se, não obstante e
por conveniência dos respectivos Subsistemas, prazos diferentes. Consulte o Subsistema que
assegura a sua proteção na doença.

ANEXO I - CESD – CARTÃO EUROPEU DE SEGURO DE DOENÇA
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Quais são as prestações a que tenho direito com o Cartão Europeu de Seguro de
Doença?
Todas as prestações em espécie que se tornem clinicamente necessárias durante uma estada
no território de outro Estado-Membro/Parte, tendo em conta a natureza das prestações e a
duração prevista da estada.
Terei que pagar os cuidados que me foram prestados?
Em obediência ao princípio da igualdade de tratamento em que radicam, quer a cidadania
europeia quer a coordenação dos instrumentos de segurança social em vigor na União, nos
3 Estados-Parte do Espaço Económico Europeu e na Suíça, o segurado de um Estado que se
faça assistir clinicamente noutro Estado pagará apenas as taxas e ou comparticipações que
os nacionais deste último Estado pagam para obter tais cuidados de saúde.
O que fazer se durante uma deslocação a um Estado-Membro ficar doente?
Se o estado de saúde do segurado exigir cuidados que se tornem clinicamente necessários,
tendo em conta a natureza das prestações a conceder e a duração prevista da estada,
deve fazer-se atender nos serviços oficiais de saúde ou convencionados (conforme cada
legislação nacional), do Estado em que o titular do CESD se encontra em estada.
Durante uma deslocação, como identificar os serviços oficiais de saúde de um Estado–
Membro ?
Antes de partir, ou ao chegar, deve procurar saber quais são e onde se localizam tais
serviços. A título meramente informativo consulte o sítio comunitário http://ec.europa.eu/
employment_social/social_security_schemes/healthcare/index_en.htm
Poderei utilizar o Cartão Europeu de Seguro de Doença se me deslocar especificamente
para receber tratamento médico?
Não. Não estão contempladas as situações em que a pessoa segurada se desloca a outro
Estado-Membro/Parte com o objetivo de receber tratamento médico.
O que posso fazer, se o perder ou se for furtado o Cartão Europeu de Seguro de Doença?
Comunicar, obrigatória e urgentemente, o facto à entidade por conta de quem foi emitido
(Centro Distrital de Segurança Social, Região Autónoma, Subsistema), procedendo de
seguida segundo as indicações que esta facultar.
Há algum documento que substitua o CESD? Em que circunstâncias?
Sim. Em caso de impossibilidade de emissão atempada do CESD, o serviço responsável
poderá entregar ao interessado um Certificado Provisório de Substituição, que garante os
mesmos benefícios que o Cartão.
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2 - COMO REQUISITAR OU RENOVAR O CESD,VIA ELECTRÓNICA?
Se é beneficiário da segurança social portuguesa, aceda ao e-mail do Centro Distrital de
Segurança Social para onde são enviadas as suas contribuições e, em texto livre solicite o
Cartão, indicando:
• o nome completo do beneficiário titular,
• a data de nascimento,
• o nº de beneficiário.
Confirme a morada existente no Sistema.
Quando se trate de processo de renovação, indique o número completo do Cartão cuja
validade está em vias de expirar.
O CESD, uma vez emitido, é enviado por via postal para o domicílio do titular. O prazo de
entrega está em cerca de 5 a 7 dias úteis após a ordem de emissão.
Se deseja pedir o Cartão para mais de um elemento do agregado familiar, repita a operação
por cada membro, indicando para além dos dados acima, o nome completo do familiar
«agregado».
Para requisitar/renovar agora o Cartão, aceda a:
• Instituto da Segurança Social, I.P., Centros Distritais de Segurança Social

ANEXO II - SAÚDE DO VIAJANTE
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ANEXO II - SAÚDE DO VIAJANTE

SAÚDE DO VIAJANTE

ORIENTE

AFRICA

AMERICA
CENTRAL

AMERICA
DO SUL

COMO VAI VIAJAR DE AVIÃO,

ALIMENTOS

tenha em atenção o “Jet Lag”

Esteja atento ao que come e bebe.

Sintomas que surgem em viagens aéreas com
4 ou mais fusos horários de diferença:

Tomar precauções com:

• Cansaço, falta de apetite, concentração diminuída,
irritabilidade e insónia;
• Quando chegar ao destino deve seguir o ritmo das
refeições e horas de dormir do local e assegurar uma
boa exposição à luz do dia.

Cuidados a ter durante o voo:
• Utilizar vestuário e calçado largo e confortável;
• Beber muitos líquidos (água, chá fraco,…);
• Movimentar-se com regularidade;
• Assumir atividades de distração.

Antes de viajar, verifique:
• Vacina do Tétano;
• Vacina Febre Amarela (se indicada);
• Vacina da Hepatite A e B (se indicada);
• Material de Primeiros Socorros;
• Medicação que faz habitualmente (para diabetes, asma,
hipertensão, depressão,…).
Nota: Podem ser aconselhadas outras vacinas conforme
o local para onde viaje (ex: Febre Tifóide)

Leve na sua Mala de Viagem:
• Kit de Primeiros Socorros;
• Óculos de sol e protetor solar;
• Preservativos;
• Vestuário fresco com mangas compridas e de cor clara.

• Leite não pasteurizado;
• Bebidas não engarrafadas;
• Todos os alimentos crus, com exceção dos frutos que
podem ser descascados depois de lavados;
• Pratos que contenham ovos crus ou mal cozinhados
(ex. maionese, certos molhos, mousses
mousses,…);
• Gelados de origem duvidosa;
• Algumas espécies de mariscos, nomeadamente bivalves.

Se surgirem sintomas de diarreia… O que fazer?
• Por um dia, não ingira alimentos sólidos;
• Ingira abundantemente líquidos: água, chá fraco, coca-cola
(depois de retirado o gás);
• Se necessário, controle a febre com arrefecimento e
Paracetamol;
• Faça a mediação recomendada;
• Recomece gradualmente a alimentação (ex. arroz em
papa, pão torrado sem gordura,…);
• Se mantiver diarreia ou notar o aparecimento de
sangue nas fezes, consulte o médico!
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CUIDADOS A TER NO DESTINO
Usar luvas sempre que:
s Tiver de tratar alguma ferida noutra pessoa;
s Mexer em resíduos;
s Efectuar limpezas.

Não trocar, com outras pessoas, seringas, agulhas,
utensílios da barba, objetos cortantes.

O CASO PARTICULAR

DA MALÁRIA OU PALUDISMO
Fazer medicação (prescrita de acordo com a
área a que se desloca):
s 1 semana antes da partida;
s Durante a estadia;
s Até 4 semanas após a vinda.

Insetos (do pôr-do-sol ao amanhecer):
s Utilizar redes mosquiteiras (janelas e em redor da cama);
s Utilizar repelentes nas partes expostas do corpo;
s Usar calças e camisa de manga comprida de cor clara;
s Impregnar os mosquiteiros de repelente;
s Utilizar difusores de inseticida.

Tomar a medicação com todo o rigor, respeitando
os horários e sem omitir qualquer dose.

Água (se não tiver garantia da sua salubridade):
s Só engarrafada;
s Lave os dentes com água mineral;
s Não ponha gelo nas bebidas (só se for feito de água mineral);
s Não nade nem pratique desportos náuticos em rios ou lagos;
s Não frequente piscinas com deficiente tratamento de águas.

MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS
Material

Indicação / Posologia

Pensos Rápidos

Feridas

Antisséptico (ex: Betadine Espuma)

Desinfeção de feridas e lavagem de mãos

Soro Fisiológico

Lavagem de olhos e feridas

Vasoconstritor oftálmico (ex: Visine)

Inflamação ocular

Paracetamol (ex: Panasorbe, Ben-U-Ron)

Dores, febre

Lactobacilos (ex: UL 250)

Diarreias (1 cáps. 4x ao dia no intervalo das refeições)

Corretor polieletrolítico (ex: Dioralyte, Redrate)

Desidratação; Diarreias (1 pacote em 200 ml de água)

Co-Trimoxazol (ex :Bactrim)

Infeções; Gastroenterites (Tomar de 12 em 12 horas)

Heparinóide (ex: Hirudoid Gel)

Hematomas, contusões

Anti-histamínicos (ex: Fenistil Gel)

Picadas de insetos

Pomada Antisséptica (ex. Bacitracina)

Feridas

Outros: Repelente de Mosquitos, luvas, 1 ligadura elástica, 1 seringa descartável.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

CONSULTA DO VIAJANTE

s 2 seu mÅdico do trabalho;
s 2 seu mÅdico assistente;
s 2 site
site httpZZZ.cdc.govtravel

Lisboa: Centro de Saúde de Sete Rios
Porto: Rua Arnaldo Gama, nº 64

Elaborado por M. Teresa Costa t Médica do Trabalho  Data de emissão: fevereiro de 2012

ANEXO III - BAGAGEM
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BAGAGEM DE CABINA - LISTA DE ARTIGOS PROIBIDOS
Sem prejuízo das normas de segurança aplicáveis, os passageiros não poderão transportar
para as zonas restritas de segurança nem para a cabina de uma aeronave os seguintes
artigos:
a) Pistolas, armas de fogo e outros dispositivos que disparem projéteis - dispositivos que
podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves através do disparo
de um projétil, incluindo:
• Armas de fogo de qualquer tipo, tais como pistolas, revólveres, espingardas, caçadeiras;
• Armas de brinquedo, réplicas ou imitações de armas de fogo que podem ser confundidas
com armas verdadeiras;
• Componentes de armas de fogo, excluindo miras telescópicas;
• Armas de pressão de ar e CO2, tais como pistolas, armas de tiro a chumbo, espingardas
e armas de zagalotes;
• Pistolas de sinais e pistolas de alarme;
• Bestas, arcos e flechas;
• Armas de caça submarina;
• Fundas e fisgas.
b) Dispositivos neutralizantes - dispositivos destinados especificamente a atordoar ou a
imobilizar, incluindo:
• Dispositivos de eletrochoque, tais como pistolas elétricas paralisantes, armas de dardos
(tasers) e bastões elétricos;
• Dispositivos para atordoar e abater animais;
• Químicos, gases e aerossóis neutralizantes ou incapacitantes, tais como mace, gás
pimenta, gás lacrimogéneo, gás ácido e aerossóis repelentes de animais;
c) Objetos pontiagudos ou cortantes - objetos que, devido à sua ponta afiada ou às suas
arestas cortantes, podem ser utilizados para causar ferimentos graves, incluindo:
• Objetos concebidos para cortar, tais como machados, machadinhas e cutelos;
• piolets e picadores de gelo;
• Lâminas de barbear;
• Facas tipo x-acto;
• Facas com lâminas de comprimento superior a 6 cm;
• Tesouras com lâminas de comprimentos superiores a 6 cm medido a partir do eixo;
• Equipamento de artes marciais pontiagudo ou cortante;
• Espadas e sabres;
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d) Ferramentas de trabalho - ferramentas que podem ser utilizadas para causar ferimentos
graves ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo:
• Pés-de-cabra;
• Berbequins e pontas de broca, incluindo berbequins elétricos portáteis sem fios;
• Ferramentas, com uma lâmina ou haste de comprimento superior a 6 cm que podem
ser utilizadas como armas, tais como chaves de fendas e cinzéis;
• Serras, incluindo serras elétricas portáteis sem fios;
• Maçaricos;
• Pistolas de cavilhas e pistolas de pregos;
e) Instrumentos contundentes - objetos que podem causar ferimentos graves se utilizados
para agredir alguém fisicamente, incluindo:
• Tacos de basebol e softebol;
• Tacos e bastões, tais como matracas, moscas, cassetetes;
• Equipamento de artes marciais;
f) Explosivos e substâncias e dispositivos incendiários - materiais e dispositivos explosivos
e incendiários que podem ou aparentam poder ser utilizados para causar ferimentos graves
ou para ameaçar a segurança da aeronave, incluindo:
• Munições;
• Cartuxos explosivos;
• Detonadores e espoletas;
• Réplicas ou imitações de engenhos explosivos;
• Minas, granadas e outros explosivos militares;
• Fogo-de-artifício e outros artigos pirotécnicos;
• Geradores de fumo;
• Dinamite, pólvora e explosivos plásticos.
A transportadora aérea assegurará a informação aos passageiros acerca dos artigos proibidos
incluídos na lista antes da admissão e registo (check-in)
Isenções:
Pode ser concedida uma isenção na condição de:
a) a autoridade competente ter autorizado o transporte do artigo em causa; e
b) a transportadora aérea ter sido informada acerca do passageiro e do artigo que
transporta antes do embarque dos passageiros na aeronave; e
c) serem cumpridas as normas de segurança aplicáveis.
Nesse caso, os artigos devem ser colocados em condições seguras a bordo da aeronave.

ANEXO III - BAGAGEM
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Líquidos, Aerossóis e Géis (LAG):
Líquidos, aerossóis e géis (LAG) incluem pastas, loções, misturas líquido/sólido e os
conteúdos de embalagens pressurizadas, tais como pasta de dentes, gel de cabelo, bebidas,
sopas, xaropes, perfumes, espumas de barbear e outros artigos de consistência semelhante.
Os LAG transportados por passageiros podem ser isentos de rastreio se o LAG:
a) Estiver contido em recipientes individuais de capacidade não superior a 100 mililitros ou
equivalente, acondicionados em sacos de plástico transparente que possam ser abertos ou
fechados de novo, de capacidade não superior a 1 litro, e que o conteúdo caiba perfeitamente
no saco de plástico e este esteja completamente fechado; ou
b) Se destinar a ser utilizado durante a viagem e for necessário por razões médicas ou por
uma exigência dietética especial, incluindo alimento para bebés. O passageiro deverá fazer
prova da autenticidade do líquido autorizado, se tal lhe for pedido; ou
c) Tiver sido adquirido numa zona para além do posto de controlo dos cartões de embarque
em estabelecimentos comerciais que estejam sujeitos a procedimentos de segurança
aprovados e integrados no programa de segurança do aeroporto, na condição de o líquido
se encontrar numa embalagem inviolável e apresentar um comprovativo adequado de que
foi comprado naquele aeroporto, naquele dia; ou
d) Tiver sido adquirido na zona restrita de segurança em estabelecimentos comerciais que
estejam sujeitos a procedimentos de segurança aprovados e integrados no programa de
segurança do aeroporto; ou
e) Tiver sido adquirido noutro aeroporto comunitário, na condição de o líquido se encontrar
numa embalagem inviolável e apresentar um comprovativo adequado de que foi comprado
nesse aeroporto, nesse dia; ou
f) Tiver sido adquirido a bordo de uma aeronave de uma transportadora aérea comunitária,
na condição de o líquido se encontrar numa embalagem inviolável e apresentar um
comprovativo adequado de que foi comprado a bordo dessa aeronave, nesse dia.”
NOTA: No que diz respeito ao transporte de medicamentos líquidos, o INAC, I.P. dispõe de
informação mais detalhada com respostas a perguntas frequentes.
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BAGAGEM DE PORÃO - LISTA DE ARTIGOS PROIBIDOS
Os passageiros não podem transportar os seguintes artigos na sua bagagem de porão:
• Explosivos e substâncias e dispositivos incendiários - materiais e dispositivos explosivos
e incendiários que podem ser utilizados para causar ferimentos graves ou para ameaçar
a segurança da aeronave, incluindo:
• Munições;
• Cartuchos explosivos;
• Detonadores e espoletas;
• Minas, granadas e outros explosivos militares;
• Fogo-de-artifício e outros artigos pirotécnicos;
• Geradores de fumo;
• Dinamite, pólvora e explosivos plásticos.
Os passageiros devem ser informados acerca dos artigos proibidos incluídos na lista antes
da admissão e registo (check-in).
13.4 |

ANEXO IV - INFORMAÇÃO LOCAL

Nos locais em que existem frequentemente viajantes ao serviço da Galp Energia deve ser
disponibilizada informação ao viajante que aborde no mínimo os seguintes temas:
• Informação Geral ( capital, População, Clima, Hora, Moeda, Língua)
• Comunicações telefónicas
• Contactos de emergência (Emergência médica, Bombeiros, Policia)
• Contactos úteis (Embaixada, Consulado, apoio ao turista)
• Precauções
.
.
.
.
.
.
.

No aeroporto
Nos táxis
Nos transportes públicos
Em deslocações
No hotel
Nos restaurantes
Em trocas de dinheiro

• Cuidados de Segurança (safety & security)
• Cuidados de Saúde
• Outras informações úteis

ANEXO V - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA | ANEXO VI - WEBMAIL GALP ENERGIA
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ANEXO V - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA

Contactos de emergência:
Seguro Saúde/acidente

Tel. +351 217242999

Seguro Saúde/acidente

Fax. +351 217242998

Emergência médica
Embaixada/ Consulado
Contacto local
Contacto sede
Familiar
Contacto perda telemóvel
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+351 961696000

ANEXO VI - WEBMAIL GALP ENERGIA

Permite a consulta e envio de mails, acesso ao Calendário e Contactos que estejam no servidor
da Galp a partir de qualquer equipamento (PC, Portátil ou PDA), desde que ligado à Internet.
As principais funcionalidades, são as seguintes:
• Consulta e envio de mails, incluindo anexos;
• Consulta e marcação de reuniões ou outros eventos de calendário;
• Visualização de contactos, edição e remoção;
• Efetuar rascunhos para edição e envio posterior;
• Impressão de mails.
No acesso a este serviço, é fundamental que sejam respeitadas regras de segurança, de
modo a garantir o bom funcionamento e a confidencialidade dos dados:
• Nunca divulgar a password;
• Ter especial atenção no acesso em computadores que se encontrem em locais públicos,
nomeadamente quando da colocação da password. Dar preferência no acesso a partir
de Hotéis ou outros locais mais reservados;
• Só aceder ao Webmail em computadores com Antivírus actualizado;
• Nunca deixar a sessão aberta. Sempre que se afastar do computador ou terminar a
sessão, efetuar sempre o “Fim de Sessão “ na página do Webmail;
• Nunca permitir que a password fique guardada no computador. Se no acesso ao Webmail,
receber uma mensagem a perguntar se quer guardar a password, seleccione a opção Não.
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Para aceder ao Webmail, deverá efetuar os seguintes passos:
1. Abrir o browser de acesso à Internet
(Ex: Internet Explorer).
2. Na barra “Address” escrever o seguinte
endereço: webmail.galpenergia.com
3. Depois de carregar em enter, aparecerá
automaticamente o endereço:
https://webmail.galpenergia.com/exchange
4. Caso surja uma caixa a perguntar se aceita
o certificado, deverá responder que sim:

acedendo ao seguinte ecrã:

ANEXO VI - WEBMAIL GALP ENERGIA
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Efetuar a autenticação para acesso à rede da Galp:
1.
2.
3.

User: oil\user de rede (Ex: oil\512345);
Password: Colocar a password de rede;
Pressionar a tecla “Enter” ou seleccionar “Iniciar sessão”.

NOTA: ter o cuidado de indicar se está a aceder de um computador público ou partilhado ou
através de equipamento privado.

26

ANEXO VI - WEBMAIL GALP ENERGIA

No final da sessão seleccionar a opção “Terminar sessão”.

De seguida fechar a janela do browser ou seleccionar “Fechar janela”.

ANEXO VII - TABELA DE RESPONSABILIDADES
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ANEXO VII - TABELA DE RESPONSABILIDADES

Responsabilidades

Quando

Chefia

Antes da viagem

Ação
Garantir que cartão do anexo V está preenchido

Antes de marcar viagem

Garantir que o trabalhador sabe o que tem de fazer se tiver
problemas
Verificar se se trata de área de risco

Antes da viagem

Garantir cumprimento da NR Deslocações em serviço;
Obter contactos da embaixada, consulado e elemento de
contacto Galp no País de destino (se existir)
Verificar a necessidade e validade do passaporte e validade
dos vistos;
Europa – garantir que dispõe Cartão europeu de Saúde
Fora da Europa – Garantir conhecimento do nº de assistência
por parte do seguro;
Efetuar Consulta Viajante/Médico Trabalho
Preparar kit medicamentos
Ativar roaming de dados nos equipamentos de telefonia
móvel e conferir cobertura no Pais de destino
Fazer backups e verificar configurações do portátil

No regresso

Caso apresente alguma manifestação de doença deve
procurar atendimento médico, o mais breve possível.
Os viajantes que apresentaram qualquer alteração de saúde
durante a sua permanência no exterior devem informar da
sua ocorrência à Medicina do Trabalho.

Country Manager

Anualmente

Sumariar a informação relevante a disponibilizar ao viajante
correspondente aos locais em que tem atividades.

Gestão de Riscos e
Seguros

Anualmente

Disponibilizar à DSI o número a contactar em caso de
emergência.

DSI

Anualmente

Atualizar o reencaminhamento de chamadas do nº telefone
Galp Energia para o nº da seguradora.

SAQ

Anualmente

Rever o documento no mínimo a cada três anos.

Colaborador
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