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Las Rozas, a 16 de Março de 2020 

 
Estimados clientes e colaboradores, 
 
Antes de mais, e desde EJOT Ibérica, gostaria de desejar-lhes, a Vossas Excelências e suas 
familias, uma boa saúde. 
Estes últimos dias, estamos a receber muitos comunicados como este, tanto de fornecedores 
como de clientes, e todos estamos saturados de dados e informações da evoluação da 
situação que se depara atualmente, pelo que não entrarei em noticias comuns, como 
medidas de precaução a tomar, etc., uma vez que todos estamos sujeitos às mesmas 
restrições. 
 
De uma forma muito breve, gostaria de atualizar a informação em primeira mão sobre a 
situação atual da Ejot: 
 

 Atualmente na EJOT, ao dia de hoje, a situação é praticamente normal; quase todos 
os trabalhadores em Espanha e Portugal estão a trabalhar desde as suas casas, não 
existe nenhum caso de Coronavirus (COVID-19) detetado e as nossas fábricas na 
Europa e Ásia continuam a funcionar com normalidade, tomando todas as medidas 
de precaução recomendadas. O nosso escritório em Las Rozas permanece encerrado, 
e o escritório e armazém em Tarragona permanecem abertos. 

 Desde o nosso lado, não existe nenhum problema de entrega, nem roturas de stock e, 
se existirem problemas logísticos nos próximas dias ou semanas, reforçámos o stock 
no nosso armazém em Tarragona (Espanha). 

 Estamos a prestar especial atenção ao seguimento dos envios já em expedição, e o 
seu responsável de conta irá proporcionando atualizações em quanto disponha das 
mesmas. Por favor, no caso em que os seus armazéns sejam encerrados e não 
estejam disponíveis para rececionar o material adquirdo, avise-nos o antes possível 
para redirecionar o envio a outro local. 
 

 
Resumidamente, estamos a trabalhar praticamente a 100% e pendentes da evolucção da 
situação atual para procurar que, pelo menos da nossa parte, lhes afete o menos possível. 
 

Muito ânimo e os meus melhores cumprimentos e desejos, 
 

 
José Miguel Rivero 

Director General Div. Construccion 


