
 

 

ENDEREÇOS ÚTEIS, CONTACTOS E INFORMAÇÕES 
SOBRE A SITUAÇÃO RELATIVA AO COVID-19 

 

-Actualizado o 02.04.2020 – 
 

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE AS PERMANENCIAS VOLANTES 

 
Devido à situação actual, a recepção no escritório, infelizmente, já não é possível, mas mantemos 

linhas telefónicas directas. Se tiver alguma questão ou preocupação, não hesite em contactar-nos por 

telefone ou através do WhatsApp para os seguintes número: 
 

Bruno Monteiro : disponível de segunda a quinta-feira: 10h-12h / 14h-17h 

   
+41 78 895 95 87 bruno.monteiro@eper.ch  

 

Glaucia Ribeiro: disponível de segunda a sexta-feira: 10h-15h 

   
+ 41 79 955 79 30 glaucia.ribeiro@eper.ch      

 

  Encontrará informações actualizadas em vários idiomas na nossa página Facebook  
"Permanences Volantes". 

 

Atenção: Este documento será actualizado regularemente e publicado na nossa página Facebook. 

Também o podemos enviar por e-mail ou WhatsApp mediante pedido. 

 

2. PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE HIGIENE 

 
• Nehum contacto físico, evite beijos e apertos de mão. 

• Distância física entre pessoas de pelo menos 2 metros 

• Lave as mãos com a maior frequência possível 

• Tossir e espirrar num lenço ou no cotovelo 

• Se tiveres febre e tosse, fica em casa. 

• Só sair por razões essenciais (trabalho, apoio a pessoas em risco, alimentação ou fornecimento 

de medicamentos).  

  

Pessoas vulneráveis : As pessoas com 65 anos e mais e as pessoas que sofrem das seguintes condições 

estão especialemente expostas: tensão arterial elevada, diabetes, doenças cardiovasculares, fraqueza 

imunológica devido a doença ou terapia, cancro. Eles devem ficar em casa e evitar agrupamentos de 

pessoas. 

 

Para informações e folheto em vários idiomas (albanês, árabe, espanhol, mandarim, português, sérvio, 

bósnio, croata e turco) : 

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/. 

 

Para videos de informação sobre o coronavirus em vários idiomas, produsido pela Diaspora TV 

(albanês,  françês, árabe, espanhol, farsi, persa, dari, russo, tigrigna, romeno, inglês) : 

https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign 

 

 

mailto:bruno.monteiro@eper.ch
mailto:glaucia.ribeiro@eper.ch
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign
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3. ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE 
 

CAMSCO: Rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genebra, não é necessário marcação. 

 

As pessoas em situação precária, sem seguro de saúde ou estatuto legal e necessitadas de cuidados 

podem continuar a ir a CAMSCO nos seguintes momentos: 

Consultas no centro de atendimento: 

  

• Segunda-feira 08h30 - 11h 

• Terça-feira 08h30 - 11h 

• Quarta-feira 13h30 – 16h 

• Quinta-feira 08h30 - 11h 

• Sexta-feira 08h30 - 11h 

 

A consulta atende 30 pacientes por faixa horária. 

Possibilidade de consultas por marcação, de segunda a sexta-feira: 

Tel: 022 372 53 11, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. 

 

 Pessoas com sintomas de gripe, semelhantes aos do coronavírus (dificuldade em respirar, tosse, 

dor de cabeça, febre, por vezes diarreia) vão directamente para a entrada principal do Hospital 

Cantonal (HUG), onde foi estabelecido um sistema específico de diagnóstico e informação. 

 

Para mais informações:  

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop 

 

4. EM CASO DE VIOLÊNCIA 

 
AVVEC : Ajuda às Vítimas de Violência Conjugais 

 

A linha directa e as consultas telefónicas são mantidas:  

022 797 10 10 Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 14h-17h e quarta e sexta-feira 9h-12h 

 

A permanência das terças e quintas-feiras, que normalmente são realizados no centro de consulta, são 

suspensas.  Para mais informações : https://avvec.ch   

 

LAVI: Centro de Consulta de Genebra para as Vítimas de Infracções 

 

Consultas telefónicas de segunda a sexta-feira das 14h às 17h: 022 320 01 02.  

Para marcar uma consulta, pode contactar o Centro por telefone de segunda a sexta-feira entre as 14h 

e as 17h horas no 022 320 01 02. Para mais informações : http://centrelavi-ge.ch  

  

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop
https://avvec.ch/
http://centrelavi-ge.ch/
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5. RECURSOS PARA ALIMENTACÃO E ALOJAMENTO DE EMERGÊNCIA 

Se tiver alguma dúvida sobre alojamento de emergência, onde encontrar comida ou qualquer 

preocupação sobre a situação actual, pode ligar para o Número de Solidariedade para Urgência Social 

da cidade de Genebra através do 0800 44 77 00 das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h. 

COMIDA :  

Lugares Informações 
Le Caré  
Rue du Grand-Bureau 12 
022 343 17 17 

Refeição quente para levar das 11h às 14h 

Club social rive gauche 
Rue Hugo-De-Senger 4 
022 418 98 50 
 

Pequeno-almoço para levar de segunda a sexta-feira das 8h30 as 9h 

Refeição para levar de segunda a sexta-feira as 11h00, 12h00, e às 

13h, sábado 11h  (Recibo a partir das 8h30) 

Refeição para levar sábado 11h . Domingos as 11h, 12h e 13h  (Recibo 

a partir das 10h30) 

Le Bateau  
Quai Gustave-Ador 7 
(Quai Marchand des Eaux-Vives) 
022 786 43 46 

Pequeno- almoço para levar de segunda a sexta-feira das 7h30 às 9h30 

Refeição para levar de segunda a sexta-feira das 13h30 às 14h 

Refeição quente todos os domingos a partir das 17h30 em frente ao 

barco 

Café Cornavin 
076 587 76 76 
http://www.cafecornavin.ch  
      

Rue de St-Jean 45 (La Reliure) 
Recolha de paquote alimentar (Partage) as terças-feiras a partir das 

16h30 (recibo a partir das 14h30) 

Parc Galiffe – Chemin Galiffe 
Distribuição alimentar as quartas e sextas-feiras às 17h (recibo a partir 

das 15h). 

web atualizado todas as noites dependendo dos alimentos restantes. 

Parc des Minoteries - angle Quai Charles-Page 29 et Rue des 

Minoteries (en face du foyer Clair-Bois 

Lanche as quintas-feiras das 15h as 18h : página web actualizada todas 

as noites dependendo dos alimentos restantes. 

Le Phare 
Rue Jean-Jacques de-Sellon 3  
022 733 30 78 

Refeição para levar (sopa, sandes, fruta, água) segunda, quartas e 

sexta-feira das 11h30 as 13h30  

Pequeno- almoço para levar sábado das 9h às10h30 

Le Jardin de Montbrillant 
Rue de Montbrillant 9 
022 734 67 60 

Refeição para levar de terça a sexta-feira das 13h30 

Swiss Gambia Solidarity / Église 
Ouverte (Temple des Pâquis) 
022 734 32 38 
 

Pequeno-almoço a partir das 9h e almoço a partir das 12h30 todos os 

dias.  

Distribuição itinerante nas ruas do bairro do Pâquis 
 

Association La Galerie 
Rue de l’industrie 12 

Distribuição de comida todos os domingos as 12h00 

Colis du cœur 
Rue Blavignac 16 
022 300 27 59 
https://www.colisducoeur.ch/ 

Ajuda alimentar de emergência  

Se já está registado no Colis du Coeur, preencha o formulário na 

página: https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/   

Se não estiver registado, contacte um dos serviços sociais aprovados 

para obter um certificado. Pode encontrar a lista dos serviços sociais 

na página: https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/  

http://www.cafecornavin.ch/
https://www.colisducoeur.ch/
https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/
https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/
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Association Aumônia 
Association Mission Urbaine 
Rue Voltaire 27 

Refeição para levar segunda, quarta e sexta-feira das 18h às 20h 

 

ALOJAMENTOS DE EMERGENCIA : 

Lugares Informações 
Hébergement d’urgence hivernal 
(Abri PC des Vollandes) 
Rue des Vollandes 35 
022 418 97 88 

A partir das 19h15 
 

Foyer Frank-Thomas  
Chemin Frank-Thomas 6 
022 418 47 14 

Aberto 24h/24h 
 
 

Hôtel Bel’Espérance 

Rue de la Vallée 1 

076 373 85 45 

Somente para mulheres 
Aberto 24h/24h 
 

Sleep In Salles de Gym 2 Trembley 

Mixte 2 

Rue Pestalozzi 4 

076 802 33 78 

 

A partir das 21h00 

Sleep In Servette Mixte 1 

Avenue Wendt 55 

076 450 51 34 

A partir das 21h00 

 

Sleep In Fusterie Mixte 3 

Place de la Fusterie 

076 409 05 402 

 

A partir das 21h30 

Sleep In Salle de Gym Geisendorf 

Quai 9 + Mixte 4 

Rue de Lyon 56 

076 568 63 40 

A partir das 21h00 

 

 
Para mais informações: www.geaide.ch  

  

6. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – GABINETE CANTONAL DA 

POPULAÇÃO E MIGRAÇÃO (Control dos habitantes) 

 
O acesso aos balcões do control dos habitantes (OCPM) está fechado ao público por tempo 

indeterminado. A página web do Estado de Genebra informará a população da reabretura dos balcões.   

https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations-ocpm 

 

PRAZOS  

 
Se o OCPM tinha dado um prazo para responder a uma carta, enviar documentos ou exercer o direito 

de ser ouvido, este prazo é suspenso. Todas as pessoas terão até 30 dias após o levantamento do 

estado de necessidade (actualmente 19 de Abril de 2020) para responder às várias cartas. 

http://www.geaide.ch/
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-population-migrations-ocpm
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DECISÕES 

 
As decisões de recusa e demissão com prazos de partida, por parte da OCPM, não serão proferidas 

durante este estado de necessidade.   

Para mais informações :  https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020 

 

7. EMPREGO 

 
Para conhecer os seus direitos face ao impacto do coronavirus sobre a sua relaçãode trabalho (redução 

de horas de trabalho, férias impostas, despedimento, etc.) pode entra rem contacto com um sindicato:  

 

UNIA  
 

Uma Hotline foi espcialemente criada em relação ao coronavirus: 0848 240 240. Pode também fazer 

directamente as vossas perguntas na página web : 

https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus 

 

Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) 
 

O horário de permanências físicas é cancelado e substituído pelo horário de permanências telefónicas 

nos horários habituais: de segunda a quinta-feira das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 no 022 818 

03 00. Os contactos por e-mail devem ser preferidos: sit@sit-syndicat.ch  

 

Perguntas frequentes relacionadas com o trabalho na economia doméstica : COVID-19  

 
- O empregador está doente: O empregador deve pagar o salário do empregado como se ele tivesse 

vindo para o trabalho.  

 

- O empregado está doente: O empregador paga o salário do empregado como se ele tivesse vindo 

trabalhar e de acordo com o contrato:  

 

Se o empregador não tiver feito um seguro contra perda de rendimentos em caso de doença: Balança 

de Berna 

 

Se a relação de trabalho tiver durado mais de 3 meses ou tiver sido concluída por mais de 3 meses, o 

empregador pagará ao empregado o salário por um período limitado se o empregado for impedido de 

trabalhar por uma das razões referidas nos n.ºs 1 e 3 do artigo 324º-A do Código das Obrigações Suíço, 

de acordo com a seguinte tabela: 

 

3 semanas durante o primeiro ano de serviço com o mesmo empregador;  

1 mês, a partir de 1 ano de serviço com o mesmo empregador;  

2 meses, a partir de 2 anos de serviço com o mesmo empregador;  

3 meses, a partir de 5 anos de serviço com o mesmo empregador;  

4 meses, a partir dos 10 anos de serviço com o mesmo empregador.  

https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020
https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus
mailto:sit@sit-syndicat.ch
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Ou 

 

Se o empregador tiver feito um seguro contra perda de rendimentos: paga 80% do salário do 

empregado durante os primeiros 30 dias de doença e depois a partir do 31º dia de ausência (atestado 

por um atestado médico) o seguro contra perda de rendimentos em caso de doença (MGF) assume. 

Deve-se notar que o Estado recomenda que os empregadores não solicitem um certificado médico 

antes do 10º dia de ausência, a fim de não sobrecarregar os serviços médicos (médicos assistentes, 

postos de serviço, hospitais). No entanto, o atestado médico é essencial para que o empregado receba 

benefícios do seguro a partir do 31º dia.  

Desde 20 de março de 2020, devido à crise de saúde da covid-19, uma ausência por motivo de saúde 

não tem que ser justificada pelo empregado por um atestado médico antes do 10º dia de ausência. 

Isto também se aplica ao sector privado (decreto da CE). 

 

 O empregador pede ao empregado para não vir trabalhar: O empregador paga o salário ao 

empregado como se ele tivesse vindo trabalhar da forma habitual e não lhe pode pedir para tirar férias 

ou para substituir as horas. O empregador ainda é obrigado a continuar a pagar aos empregados em 

questão.  

 

-O empregado não vem trabalhar: O empregador não é obrigado a pagar nenhum salário ao 

empregado.  

 

-O filho do empregado está doente: Os pais têm direito a uma licença de até 3 dias para se 

organizarem e são pagos de acordo com as mesmas regras que a doença.  

 

-O filho do empregador está doente: O empregador paga o salário do empregado como se ele tivesse 

vindo trabalhar e não pode pedir-lhe que tire férias ou que substitua as horas.  

 

Chèque-Service (Genebra) : 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf 

 

Chèques-Emploi (Vaud) : 

https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus 

 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf
https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus

