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Distribuição de solução antissética de base alcoólica (SABA) – CC19 
 
1. O Covid 19 é uma pandemia mundial que já matou milhares de pessoas e contagiou um 

número sem precedentes.  Cada um tem de se proteger e as defesas elementares são: lavar 
as mãos e distanciamento social. Ao verificar a falta de gel desinfetante a Hovione decidiu 
ajudar a resolver o problema e rapidamente criou uma linha de produção.  A SABA que 
produzimos segue a formulação recomendada pela OMS.  Este é um fornecimento pro-bono, 
não havendo pagamento, e a Hovione entrega a SABA na condição que não seja 
comercializada.  

 
2. Prioridades na distribuição de SABA: 

1. Por indicação do Infarmed (Serviço Nacional de Saúde Hospitais Públicos e Centros de 
Saúde); 

2. Unidades Hospitalares Privadas e outros Serviços de Saúde Públicos ou Privados; 
3. Restantes Organizações Públicas, como Câmaras Municipais, nomeadamente os serviços 

de atendimento ao público e de recolha de lixo; 
4. Restantes entidades. 

O objetivo da Hovione é i) servir o Esforço Nacional seguindo as instruções do INFARMED, ii) 
atender aos pedidos dos hospitais, iii) proteger quem tem de servir a comunidade, iv) colocar 
solução no maior número de mãos possível. 
Não queremos ver SABA armazenada, queremos ver a máxima quantidade de SABA distribuída 
por o maior número de entidades para que chegue ao maior número de pessoas possível.  
 
3. Encomendas  
As encomendas devem ser dirigidas para o e-mail cc19@hovione.com e o email deve atender a 
todos os assuntos indicados neste documento e indicar todos os dados necessários par a emissão 
de uma guia de remessa: 
É fundamental o e-mail 
especificar: 

- Consumo semanal previsto (em litros) 
- Data em que acabam os vossos stocks de gel/ SABA 
- Quantos colaboradores estão em risco 
- Volume de clientes (se aplicável) 
- Quantidade de camas (se unidade de saúde) 

 
4. Embalagem 
A Hovione apenas entrega a SABA em 2 tipos de volumes: 
- IBC de 1000L  (a Hovione fornece os IBC) 
- Jerricans de 20 ou 25 litros (quem encomenda deve entregar jerricans vazios de véspera) 
Os IBCs são fornecidos pela Hovione. 
Os Jerricans devem ser trazidos pela entidade requisitante e deixados vazios e limpos na nossa 
fábrica em Sete Casas – Loures (edifício 8).  
 
As datas de entrega dependerão sempre da disponibilidade do produto, pelo que serão 
indicadas no e-mail de resposta ao pedido. 
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Todas as embalagens serão acompanhadas de uma ficha de dados de segurança e serão 
devidamente identificadas, com nome, características do produto e outros cuidados a considerar 
na sua manipulação do produto. Ver a ficha de segurança em: 

https://go.hovione.com/solucao-desinfetante-ficha-dados-seguranca 

 
5. Transporte: 
A SABA é um material altamente inflamável e, por esta razão, qualquer transporte terá de ser 
feito através de transportadora certificada e competente (ADR). 
 
A Hovione, através de parceiro designado, responsabiliza-se pelo transporte na entrega às 
entidades referidas na alínea 1) - Serviço Nacional de Saúde/Infarmed, considerando-se aqui os 
Hospitais Públicos e Centros de Saúde. 
As Camaras Municipais podem recorrer aos Serviços de Protecção Civil (Bombeiros) que têm 
meios e pessoal qualificado.  
 
As restantes entidades deverão responsabilizar-se pelo transporte em condições de segurança, 
sendo que, dependendo da quantia de solução desinfetante, nenhuma SABA será entregue a 
uma transportadora que não seja certificada. 
 

Quantidade Jerricans Transporte 

Até 60 litros Jerricans ADR Transporte comum 

De 61 a 333 litros Jerricans ADR Transporte comum, mas com extintores (produtos inflamáveis) 

Mais de 333 litros Jerricans ADR Transporte ADR 

*ADR – No âmbito do Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 
 

Sendo o produto altamente inflamável, após entrega, deverá ser manipulado ao ar livre e 
deverão ser consideradas todas as indicações constantes da embalagem.   
 
6. Cadência semanal 
A nossa produção e o ritmo de entrega é semanal.  Queremos receber os IBCs e os jerricans 
vazios na semana seguinte para os voltar a encher – desta forma todos vão poder garantir que 
há SABA nas suas organizações.  Vamos reciclar os recipientes, dispensadores e jerricans. 
 
7. Contactos Hovione: 
Hovione FarmaCiencia SA 
Sete Casas 
2674-506 Loures 
Tel. 21 982 9000 
e-mail. cc19@hovione.com 
 
 
 
Loures, 23 de Março de 2020. 
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