Apoio a Colaboradores do Grupo Mota-Engil
Vítimas de Catástrofe ou em Situações de Emergência

GUIÃO DE EMERGÊNCIA
Este guião/inquérito foi desenvolvido no âmbito de uma cooperação entre a Fundação Manuel António da Mota e o
Grupo Mota-Engil, no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa. Face aos recentes acontecimentos é importante
estarmos preparados para atuar numa emergência.
As seguintes diretrizes, para a primeira abordagem efetuada pela estrutura da Mota-Engil, facilitarão o rastreio e as
posteriores comunicações da Fundação Manuel António da Mota com os colaboradores lesados no sentido de prestar
um melhor apoio a quem necessita.

1. Identificação dos interlocutores
a) Interlocutor do Grupo Mota-Engil
Nome
Cargo/Função

Empresa

Local de trabalho
Contactos

e-mail

Telefone

b) Colaborador lesado/vítima
Nome
Cargo/Função

Empresa

Local de trabalho
Contactos

e-mail

Telefone

c) Interlocutor da vítima (caso não seja a própria)
Nome
Contactos

Relação ao colaborador
e-mail

Em caso de colega de trabalho
Cargo/Função

Telefone
Empresa

Local de trabalho

2. Lesões e danos materiais
Devendo sempre respeitar a privacidade do colaborador, este inquérito deverá ser sempre efetuado com o seu
consentimento. Se o colaborador tiver alguma relutância em responder, pode passar para o passo seguinte.

a) Breve descrição do sucedido
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b) Sofreu danos físicos ou psicológicos?
Se sim:

Sim

Não

Temporariamente incapacitantes
Permanentemente incapacitantes

c) Algum membro do seu agregado familiar direto sofreu danos físicos ou psicológicos?
Sim
Não
Se sim:

Temporariamente incapacitantes
Permanentemente incapacitantes

d) Sofreu danos materiais que afetem o seu dia a dia?
Sim

Não

e) Já contactou outras entidades para apoio?

Não

Sim

Quais?
Junta de Freguesia ou Câmara Municipal
Segurança Social
A sua Companhia de Seguros
Outras
Se abordou outras entidades, quais?

f) Precisa de ajuda?

Sim

Não

3. Necessidade de ajuda / Contacto com a Fundação
Caso o colaborador precise de ajuda, o interlocutor do Grupo deverá facultar-lhe o formulário em anexo e informá-lo
que a Fundação Manuel António da Mota o irá contactar.

Caso qualquer uma das partes pretenda contactar a Fundação Manuel António da Mota, poderá fazê-lo
diretamente através do telefone 226 079 100 ou do e-mail geral@fmam.pt

