
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES VAA PARA PREVENIR PROPAGAÇÃO DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Respeitando as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde relativas às 

medidas de prevenção do COVID-19, e que oportunamente temos comunicado nas 

nossas Briefings, a Vasconcelos Arruda & Associados, no sentido de reduzir o risco 

de contágio e enquanto entidade que se preocupa com a saúde dos seus 

colaboradores, clientes e fornecedores, decidiu adotar algumas medidas de 

contingência, optando pelo encerramento das suas instalações ao público, 

cancelando qualquer reunião presencial ou evento interno. 

 

Mesmo causando algum constrangimento à normal atividade da Vasconcelos 

Arruda & Associados, manteremos a nossa relação com clientes e fornecedores, 

continuando a prestar os nossos serviços de forma ininterrupta e através de meios 

alternativos, uma vez que se encontram implementadas todas as ferramentas 

técnicas e tecnológicas de comunicação que permitem aos colaboradores exercer a 

sua normal atividade a partir do escritório ou das suas respetivas casas. 

 

Todos os colaboradores da Vasconcelos Arruda & Associados continuarão 

inteiramente disponíveis via telemóvel, e-mail e outros métodos de 

vídeo/audioconferência. 

 

Esperamos a compreensão de todos e incentivamos que, da parte dos nossos 

clientes e fornecedores, sejam igualmente adotadas iniciativas de combate ao 

contágio com o objetivo de o mais rapidamente possível tudo possa voltar à 

normalidade.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Vasconcelos Arruda & Associados 

 



 

  

  
 

 

VAA GUIDELINES TO PREVENT CORONAVIRUS (COVID-

19) PROPAGATION 

 

In order to reduce the risk of contagion, as established in the guidelines issued by 

the Directorate-General for Health regarding the preventive measures against 

COVID-19, which we have opportunely communicated in our Briefings, and as an 

entity that is concerned with the health of its employees, customers and suppliers,  

Vasconcelos Arruda & Associados decided to adopt some contingency measures, 

opting for the closure of its office to the public and cancelling any meetings or 

internal events. 

 

Even though this situation causes some constraint to the normal activity of 

Vasconcelos Arruda & Associados, we will maintain our relationship with customers 

and suppliers, continuing to provide our services uninterruptedly and through 

alternative means, since all the technical and technological tools of communication 

that allow employees to carry out their normal activities from the office or from 

their respective homes have been implemented. 

 

All employees of Vasconcelos Arruda & Associados will remain fully available via 

mobile phone, email and other video / audio conference methods. 

 

We expect everyone to understand and encourage our customers and suppliers to 

adopt initiatives to fight contagion aiming the return to the normality as soon as 

possible. 

 

Best regards, 

 

 

Vasconcelos Arruda & Associados 

 


