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1. ENQUADRAMENTO E ÂMBITO 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (SARS-C0V-2 (síndrome respiratória aguda grave 

– coronavírus 2)), agente causal da doença COVID-19, a Direção Geral de Saúde emitiu, em 26-

02-2020, uma orientação (006/2020) aplicável a todas as empresas e organizações (de todos 

os ramos de atividade nos sectores público, privado, cooperativo e social). 

O presente Plano de Contingência, sustentado nas orientações da DGS1, visa que os docentes, 

técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais e alunos, adotem medidas 

preventivas relativas ao novo Coronavírus SARS-CoV-2 e na eminência de um caso suspeito 

quais as medidas a serem adotadas. 

Este mesmo plano poderá ser atualizado a qualquer momento, essencialmente por novas 

diretivas emanadas pela DGS, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 

COVID-19, conforme orientação 006/20250 de 26/02/2020 da DGS. 

As situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso. 

Legislação habilitante 

Por Despacho nº 2836-A/20202 do Ministério da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde, emitido a 02 de março de 2020, 

que determina no seu número um o seguinte: 

 “Os empregadores públicos que, à data, ainda não tenham elaborado um plano de 

contingência, fazem no prazo de cinco dias úteis, contados da data de publicação do presente 

despacho, alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 

disponíveis em https://www.dgs.pt/corona -vírus, nomeadamente a Orientação n.º 006/2020, 

de 26/02/2020, devendo remeter cópia do mesmo à Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público (DGAEP), através do endereço eletrónico covid19@dgaep.gov.pt” 

 

 

 
1 DGS – Direção Geral de Saúde 
2 Despacho nº 2836-A/2020 de 2 de março de 2020 DR 2ª série PARTE C Pág. 430-(2) 
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Saúde e Segurança no trabalho3 

“O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho 

(SST)4 de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde 

no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). É obrigação 

do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de 

forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º 

do RJPSST). 

As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os 

riscos da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no 

Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril.  

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos 

(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).” 

1.1.  O que é o Corona Vírus – SARS-CoV-2 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente 

estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.  

O novo coronavírus, intitulado SARS-COV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro 

de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente 

identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da 

infeção é, ainda, desconhecida. 

O nome, COVID-19, resulta das palavras "corona", "vírus" e "doença" com indicação do ano 

em que surgiu (2019). 

 
3 Enquadramento ponto 1 da Orientação 006/2020 de 26-06-2020 da DGS 
4 Conforme ponto 1 da Orientação nº 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi 

confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores. 

1.2. Definição de um caso suspeito5 

Conforme orientação 006/2020 de 26/02/2020 da DGS e com base na informação disponível, 

à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC)6. 

Critérios clínicos  Critérios Epidemiológicos 
 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou 

não hospitalização 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa7 nos 

14 dias anteriores ao início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por  

SARS-COV-2/COVID-19 , nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados 

doentes com COVID-19 

 

1.3. Transmissão da infeção8 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

a. Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

b. Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

c. Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron). 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-COV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A 

transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

 
5 Conforme Ponto 3 da Orientação nº 6/2020 de 26-02-2020 da DGS 
6 Com base na orientação 006/2020 da DGS e para efeito do diploma “empresa” e “organizações” são sinónimos e 
integram todos os ramos de atividade do sector público, privado ou cooperativo e social. 
7 Áreas com transmissão comunitária disponíveis em https://www.dgs.pt/saude-a-a-
z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA%3d%3d#saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-
ncov/areas-afetadas   
8 Conforme Ponto 4 da Orientação nº 2/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas 

ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com 

uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas 

oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data 

não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

1.4. Principais sintomas9 

Relativamente a sinais e sintomas, a DGS informa que as pessoas infetadas podem apresentar 

sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como: 

a. Febre; 

b. Tosse; 

c. Dificuldade respiratória; 

d. Cansaço. 

Deve ser dada atenção especial as pessoas com sistema imunitário mais fragilizados, pessoas 

mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

1.5. Tempo de incubação10 e formas de manifestação 

O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é de 2 a 14 

dias, segundo as últimas informações publicadas. 

Isto significa que, se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso 

confirmado de doença por coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido 

contagiada. Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, ela poderá manifestar-se 

através febre ou tosse ou dificuldade respiratória. 

 

 
9 https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx 
10 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-7 
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2. Plano de contingência 
 

Com vista a minimizar os efeitos e a permitir,  tão  breve quanto  possível, o restabelecimento 

das atividades normais, o Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos adotará um 

conjunto de medidas e procedimentos de prevenção e contenção que lhe permitirá enfrentar, 

de modo adequado, as possíveis consequências de casos isolados de infeção por Coronavírus 

ou em contexto de uma possível pandemia, em estreita articulação com as famílias, o Centro 

de Saúde de Figueiró dos Vinhos e a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade das escolas do Agrupamento em 

caso de absentismo de pessoal docente e não docente, minimizando, tanto quanto possível, 

as repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade 

educativa. 

O presente plano, com as devidas adaptações para cada escola, aplica-se a todo o 

Agrupamento de Escolas e/ou outras instituições que cooperem nas atividades escolares. 

No âmbito do plano de contingência, são competências da Direção: 

a. A ativação do Plano; 

b. A direção do Plano; 

c. A anuência para o início da execução das medidas referidas no Plano; 

d. A avaliação das atividades desenvolvidas pela organização imprescindíveis à 

continuidade do funcionamento do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos 

Vinhos e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar. 

e. A desativação do Plano. 

 

São ainda competências da Direção: 

Aplicar o Plano de Contingência para fazer face aos possíveis impactes que a situação possa 

vir a representar, com o objetivo de: 

a. Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio dos 

elementos afetos aos serviços; 

b. Preparar a resposta interna para minimizar eventuais taxas elevadas de 

absentismo; 

c. Assegurar os serviços fundamentais durante a situação de crise; 
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d. Garantir locais de isolamento para eventuais casos de contaminação; 

e. Assegurar com as entidades de proteção civil, saúde e a DGEstE, a resposta 

necessária a eventuais situações de perigo; 

f. Nomear o Grupo de Gestão do Plano de Contingência, adiante designado por 

GGPC. 

g. Coordenar com o GGPC as ações de minimização de consequências de acordo com 

este Plano; 

 

Ativação do Plano de Contingência 

 

O Plano de Contingência entra em vigor a 09 de março de 2020 por despacho da Direção do 

Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos 

 

1. Face ao desenvolvimento da situação e após validação da Direção, serão iniciadas, em caso 
de necessidade ou por avaliação do GGPC, a execução das medidas de quarentena 
previstas; 

2. O Plano de Contingência é desativado à ordem da Direção em articulação com a Direção 
Geral de Saúde; 

3. Identificar as pessoas que poderão ter de permanecer em casa durante a situação (até 14 
dias), caso as escolas e jardins-de-infância encerrem; 

4. Partilhar o plano, os procedimentos e outras boas práticas, com outras entidades, visando 
identificar estratégias de colaboração, partilha de recursos e ajuda mútua. 

 
A substituição dos elementos da Direção do Agrupamento de Escolas Figueiró dos Vinhos, das 

Unidades, Estruturas e Serviços do Agrupamento por incapacidade devida à COVID-19 é efetuada nos 

termos da Lei.  

 

Grupo de Gestão do Plano de Contingência 

O GGPC fará a articulação entre a Escola Sede de Agrupamento e os serviços de saúde. 

A Coordenação desta equipa será assumida pela Direcção na pessoa da seu Subdiretor 

(Anexo I). 
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Cadeia de comando e controlo - equipa operativa 

 

O Grupo de Gestão do Plano de Contingência compreende: 

Grupo Coordenador do Plano: 

Coordenador: José Manteigas (Subdiretor) 

- Sónia Rodrigues (Diretora) 

- Adjuntas da Diretora 

- Coordenadora do 1º CEB 

- Coordenadora do pré-escolar 

Conselheira: 

- Coordenadora do PESES, Fernanda Mendonça (Subs. por Fernanda Filipe) 

Equipa Operativa: 

- Coordenador: José Manteigas (Coordenador de Segurança do 

Agrupamento) 

- Diretores de Turma, professores titulares de turma e educadoras. 

- Chefe de Serviços Administrativos 

- Chefe e Coordenadores dos Assistentes Operacionais das escolas e JI do 

Agrupamento 

- Ana Valente 

- Linda Vaz 

 

Competências do Grupo Gestão do Plano de Contingência 

O GGPC do Agrupamento define a liderança e coordenação em situação de pandemia. 

Tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis de 

intervenção. A seguir indicam-se os papéis dos responsáveis de cada sector que, na 

ausência dos mesmos, deverão ser desempenhados pelos respetivos substitutos sob 

supervisão do Coordenador. 

 

O Coordenador do Plano é responsável pela implementação e coordenação do plano de 

contingência. Diligencia: 

a. Garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 
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b. O contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de alunos 

com gripe; 

c. O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos 

com gripe; 

d. A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar; 

e. O contacto com a DGEstE em caso de elevado absentismo, e implementação 

das diretivas emanadas por este organismo; 

f. Definir medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos 

carenciados, no caso de encerramento da cantina; 

g. Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades 

competentes. 

As Adjuntas são responsáveis pela gestão de serviços e materiais, coordenando os 

serviços de apoio à docência, cantina e sector dos materiais. 

A Coordenadora da Educação para a Saúde monitoriza o cumprimento do plano, 

implementa o plano de prevenção e elabora relatório mensal a entregar ao Coordenador 

da Equipa Operativa. Mantém contacto com o elemento de apoio do Centro de Saúde. 

Apresenta o plano de contingência, organiza e implementa a formação aos funcionários 

(docentes e não docentes). 

O Chefe dos Serviços Administrativos identifica as atividades prioritárias no seu sector e 

organiza o serviço em conformidade. Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários 

docentes e não docentes e mantém o coordenador da equipa operativa informado do 

número de faltas por motivo de gripe. 

O Chefe e Coordenadoras dos Assistentes Operacionais, responsável pelo serviço de 

apoio à docência, assegura-se que os funcionários cumprem as medidas de higiene 

definidas no plano, bem como o acompanhamento dos alunos à sala de isolamento, em 

estreita ligação com a responsável pela gestão de serviços e materiais. 

O Chefe e Coordenadoras dos Assistentes Operacionais identificam as atividades 

prioritárias no seu sector e organiza o serviço em conformidade e é também responsável 

pelos materiais/despensa mantém os stocks dos produtos de higiene em quantidade 

suficiente para fazer face às novas exigências e mantém informado a Adjunta da Direção 

responsável pela gestão de serviços e materiais das necessidades do sector. 
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A cozinheira responsável pela cantina, faz a articulação com o SASE para avaliar a 

continuidade do fornecimento dos géneros alimentares, em estreita ligação com a 

responsável pela gestão de serviços e materiais. 

 Os professores Diretores de Turma / Titulares de Turma no âmbito do plano deverão: 

a. manter os alunos informados do plano de contingência da escola; 

b. averiguar o número de alunos que tem possibilidade de aceder à internet a partir 

de casa; 

c. divulgar o plano de contingência aos Encarregados de Educação; 

d. criar de espaços de reflexão, junto dos alunos e encarregados de educação de 

modo a encorajar a criação de grupos de apoio que se ajudem, por exemplo, no 

transporte para a escola e guarda das crianças em caso de encerramento; 

e. manter o Coordenador do Plano de Contingência informado sobre os casos de 

alunos ausentes por motivo de contaminação. 

 

Deve o Grupo de Gestão do Plano: 

a. Avaliar diariamente a situação ao nível nacional e cruzar todas as informações 

disponíveis; 

b. Propor ao Coordenador outras medidas a serem colocadas em atividade; 

c. Garantir a permanente informação ao Coordenador. 

 
Responsabilidade das Unidades, Estruturas e Serviços do Agrupamento 

a. Garantir uma monitorização permanente da situação avaliando, em cada fase do 

processo, a capacidade de mobilização e intervenção operacional dos seus meios; 

b. Garantir a permanente informação ao Grupo de Gestão do Plano sobre eventuais 

situações anómalas. 
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2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de alunos, docentes, não docentes e visitantes por 
COVID-19, pode causar nos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos 
Vinhos11.  

 
O Agrupamento deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 

trabalhadores não comparecerem nos estabelecimentos, devido a doença, suspensão de 

transportes públicos, entre outras situações possíveis. 

Neste sentido estará em constante avaliação, de acordo com o evoluir da situação: 

 
a. Quais as atividades desenvolvidas que são fundamentais ao adequado funcionamento 

das escolas do Agrupamento e aquelas que se podem reduzir ou suspender, fechar ou 

desativar: Cantina, Bufete, Biblioteca, Papelaria, Serviços administrativos, Atividades de 

manutenção e limpeza, atividades letivas em sala, espaço aberto e polivalente; 

b. Os recursos essenciais que são necessários manter em funcionamento e aqueles para 

satisfazer as necessidades dos alunos; 

c. As pessoas que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um maior risco de 

infeção por SARS-COV-2; 

d. A possibilidade de cancelar atividades agendadas ou a agendar que envolvam uma 

concentração de pessoas e deslocações (visitas de estudo, palestras, formação, …); 

e. Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços e 

logística) que são necessários manter em funcionamento; 

f. Os elementos mínimos param manutenção das atividades; 

 
No caso de eventual encerramento dos Estabelecimentos de Ensino pertencentes ao 

Agrupamento, fornecer-se-ão aos Pais e Encarregados de Educação informações referentes 

ao período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar, por escrito e através da 

página da internet. 

Será equacionada a possibilidade de, dependendo do nível epidemiológico, poder recorrer 

a formas de trabalho alternativo (aulas/atividades à distância, recorrendo ao Moodle e 

outros), teletrabalho (serviços administrativos), reuniões por vídeo e teleconferências. 

 
11 Anexo III - onde consta a relação de estabelecimentos considerados 
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Para efeitos de limpeza/descontaminação ou por outras razões de proteção e prevenção, 

existe a possibilidade de encerramento de algum estabelecimento, ouvidos o Delegado de 

Saúde e a Direção Regional de Educação do Centro. 

 

 
2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-COV-2 

 
2.2.1. Ativação e coordenação 

A ativação/desativação do Plano de Contingência é declarada pela Diretora do Agrupamento via 

email para docentes, não docentes e alunos, e afixado na página eletrónica do Agrupamento. 

Uma vez ativado, os trabalhadores do Agrupamento ou que neste prestam serviço, e os alunos, 

obrigam-se ao seu cumprimento rigoroso, executando com consciência e responsabilidade as 

medidas nele contidas, respeitando as orientações que lhes forem transmitidas e adotando 

comportamentos individuais que não coloquem em risco a sua própria saúde nem a de terceiros. 

 

2.2.2. Estabelecer uma área de “isolamento” e o(s) circuitos até à mesma12 

São estabelecidas áreas de isolamento nos estabelecimentos de ensino pertencente ao 

Agrupamento, designadas por “Salas de Isolamento”. 

A colocação de um docente, não docente, aluno ou visitante suspeito de infeção por SARS-COV-2 

numa área de isolamento visa impedir que outros possam ser expostos a possíveis infetados. Esta 

medida tem como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível.  

As áreas de isolamento definidas, cumprindo as orientações, dentro do possível, o definido no 

ponto 5.2.1 da Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020, estão equipadas com: 

1. Telefone (ou estar o mais perto possível de um); 

2. Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do suspeito de infeção por COVID-19, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

3. Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

4. Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

 
12 Conforme ponto 5.2.1 da Orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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5. Solução anti-séptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área); 

6. Toalhetes de papel; 

7. Máscara(s) cirúrgica(s); 

8. Luvas descartáveis;  

9. Termómetro.  

Próximo das áreas de isolamento, existem instalações sanitárias devidamente equipadas, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso 

suspeito, assim que identificado. 

 

Na deslocação do docente, não docente, aluno ou visitante com sintomas, para a área de 

isolamento, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas, avaliando-se no 

momento, em cada caso, qual o melhor percurso. 

 

2.2.3. Estabelecer procedimentos específicos13 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar 

a exposição ao vírus.  

 

Desta forma estabelecem-se os seguintes procedimentos: 

 

Processo de alerta de um docente, não docente ou aluno com sintomas e ligação epidemiológica 

(compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19): deve alertar o Coordenador do Plano 

da Escola, chefia direta ou professor/funcionário, conforme seja docente, não docente ou aluno. 

De referir que este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível;  

 

Todos os docentes, não docentes e alunos, ao longo de todo o período de vigência do vírus, 

devem adotar procedimentos entre os quais se destacam: 

 

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e sabão 

durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize um 

 
13 Segundo Orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as 

superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados 

preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas);  

2. Procedimentos de etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou 

espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; 

higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias);  

3. Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (possibilidade de facultar nas zonas de 

atendimento ao publico, mascara cirúrgica a indivíduos que apresentem sintomas; 

incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara); 

4. Procedimentos de conduta social (ex. evitar o aperto de mão, beijo, abraços, reuniões 

presenciais, etc); 

 

Procedimentos de Processo (interno) de registo: registar todos os contactos com o Caso Suspeito; 

 

Além destes procedimentos no local de trabalho, existem princípios gerais que qualquer pessoa 

pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios, destacando-se: 

1. Lavar as mãos com frequência com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico 

se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser 

usados preferencialmente sabão e água.  

2. Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário 

assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, 

em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, 

poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar 

para o ar ou para as mãos.  

3. As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em 

casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou 

estabelecimentos de saúde até validação via SNS 24 808 24 24 24. 

4. Todas as pessoas devem lavar as mãos:  

a. Antes de sair de casa; 

b. Ao chegar aos locais de trabalho/escola; 

c. Após usar a casa de banho;  
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d. Após intervalos;  

e. Antes das refeições, incluindo lanches;  

f. Antes de sair dos locais acima descritos. 

5. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos; 

6. Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória; 

7. Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum; 

8. Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 

 

Procedimentos ao regressar de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações 

ao estrangeiro, será ponderada a conveniência dessas deslocações, principalmente para países ou 

zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas Autoridades de 

Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção 

pelo SARS-COV-2, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu 

estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar 

atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. 

Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. Quaisquer alterações ao estado de 

saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em 

concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  

 

Procedimentos de limpeza 

a. Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e 

desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu 

uso exclusivo na situação em que existe um caso confirmado. 

b. Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de 

recirculação de aerossóis;  
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c. Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo 

aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies 

que são mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, teclados, apagadores, …) 

d. A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente 

desengordurante, seguido de desinfetante.  

 

1.1.1. Definir responsabilidades 

a. Todos os não docentes e docentes devem reportar à sua chefia direta ou Coordenador do 

Plano, uma situação de doença enquadrada como trabalhador com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19;  

b. Sempre que for reportada uma situação de trabalhador com sintomas à chefia direta, esta 

informa, de imediato, o Coordenador do plano; 

c. Nas situações em que o docente/não docente com sintomas necessita de 

acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção), os o(s) trabalhador(es) que 

acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente são: Coordenador operacional, 

coordenador operacional adjunto, assistentes operacionais dos Jardins e escolas do 1º CEB. 

 

1.1.2. Identificação dos profissionais de saúde e os seus contactos 

Delegado de saúde: Henrique Manuel de Oliveira Mendes.  

 

1.1.3.   Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos 

 
a. Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios 

estratégicos (ex. zona de refeições, entrada dos recintos escolares e blocos, áreas de 

“isolamento”), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização 

das mãos;  

b. Máscaras cirúrgicas para utilização de docente, não docente, aluno ou visitante com 

sintomas (caso suspeito);  
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c. Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos 

trabalhadores que prestam assistência ao docente, não docente, aluno ou visitante com 

sintomas (caso suspeito);  

d. Toalhetes de papel param secagem das mãos ou equipamento de secagem automática, nas 

instalações sanitárias e noutros locais onde seja possível a higienização das mãos;  

e. Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 

70 micra);  

f. Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização; 

g. Produtos de higiene e limpeza.  

 

 

2.2.4. Informar e formar os docentes, não docente e alunos 14 
 

a. Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os docentes, não docentes e alunos, 

com apresentação do mesmo em sala de aula e publicação na página do Agrupamento; 

b. Esclarecer os docentes, não docentes e alunos, mediante informação precisa e clara, sobre 

a COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem 

conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir. 

 

2.2.5.  Diligências a efetuar na presença de docente, não docente, aluno ou visitante (es) 
suspeito (s) de infeção por SARS-CoV-2 no serviço15. 

   
a. Acionar o Plano de Contingência do Agrupamento para COVID-19; 

b. Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos em 2.2.4; 

c. Procurar manter atualizada a informação sobre a COVID-19, de acordo com o 

disponibilizado pela Direção Geral de Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de 

comunicação social. 

 

 

 
14 Conforme ponto 5.2 da Orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
15 Conforme ponto 5.3 da Orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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2.3. Procedimentos num caso suspeito16 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito (ponto 1.2 do presente 

Plano de Contingência) ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a direção da escola 

(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a área de 

“isolamento. Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

 
SITUAÇÕES TIPO A CONSIDERAR 

A - ALUNO – CASO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 

1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre alta e, 

pelo menos, um dos sintomas: falta de ar e/ou dificuldades respiratórias, dores de cabeça, dor 

musculares ou secreções na garganta; 

2. Manda chamar o funcionário para o encaminhamento do discente para a sala de 

isolamento; 

3. Em caso de suspeita de infeção entrega a máscara ao aluno que a coloca, e procura 

tranquilizá-lo; 

4. A funcionária do bloco desinfeta a mesa do aluno e as suas mãos (recorrendo ao álcool 

e/ou toalhetes disponíveis); 

5. Nas salas de mesa dupla, manda o aluno companheiro desinfetar as mãos (recorrendo ao 

álcool e/ou toalhetes disponíveis); 

6. Os restantes alunos saem da Sala e promove o seu arejamento imediato; 

7. O docente faz um levantamento dos alunos que estão na proximidade do caso suspeito; 

8.  O funcionário acompanha o aluno até à sala de isolamento; 

9. O aluno desinfeta as mãos; 

10. O aluno mede a temperatura; 

11. O funcionário desinfeta as mãos; 

12. Em caso de temperatura ≥ 38℃ a funcionária liga para o Coordenador do Grupo 

 
16 Conforme ponto 6 da orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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Coordenador do Plano ou alguém que o substitua e aguarda pela sua chegada. 

13. O Coordenador liga para a linha Saúde 24 (808 24 24 24) e age em conformidade com as 

orientações recebidas; 

14. O Coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno. 

 
 

B - ALUNO – CASO FORA DO CONTEXTO DE SALA DE AULA 
 

1. O aluno dirige-se ao funcionário do Bloco mais próximo; 

2. O funcionário questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre alta e, 

pelo menos, um dos seguintes sintomas: falta de ar e/ou dificuldades respiratórias, dores 

de cabeça, dor musculares ou secreções na garganta; 

3. Em caso de suspeita de infeção, coloca-lhe a máscara e acompanha o aluno à sala de 

isolamento; 

4. O aluno desinfeta as mãos; 

5. O aluno mede a temperatura; 

6. O funcionário desinfeta as mãos; 

7. Em caso de temperatura ≥ 38℃ a funcionária liga para o Coordenador do Grupo 

Coordenador do Plano ou alguém que o substitua e aguarda pela sua chegada; 

8. O Coordenador liga para a linha Saúde 24 (808 24 24 24) e age em conformidade com as 

orientações recebidas; 

9. O Coordenador providencia o contacto com o Encarregado de Educação do aluno. 

 
 
 

C - FUNCIONÁRIO (DOCENTE / NÃO DOCENTE) 

1. Tomada de consciência de sintomas da infeção, a saber, febre e, pelo menos, um dos 

seguintes sintomas: falta de ar e/ou dificuldades respiratórias, dores de cabeça, dor 

musculares ou secreções na garganta; 

2. Dirige-se para a sala de isolamento; 
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3. Autocoloca a máscara de proteção; 

4. Verifica a temperatura corporal (recorrendo ao kit de proteção); 

5. Liga para a linha Saúde 24 (808 24 24 24), caso de temperatura ≥ 38℃, e segue as 

orientações recebidas; 

6. Caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando ao funcionário o motivo da sua 

saída. 

 
 
No final de cada utilização da sala de isolamento, o Coordenador Operacional deve 
providenciar/assegurar a limpeza/desinfeção da mesma. 

 
Em cada caso, após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 

clínica; 

 
- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

 

Desta validação o resultado poderá ser: 

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não 

docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

 

O Coordenador do Plano informa de imediato a delegada regional de educação sobre a 

existência do caso suspeito validado. 

 

 



22 | P á g i n a  
 
 

2.4. Procedimentos perante um caso suspeito validado17 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

 
A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do plano de contingência; 

 
- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 
Na situação de caso confirmado: 

 
Serão adotados os seguintes procedimentos: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

  

 
17 Conforme ponto 7 da orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
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2.5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos18 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que 

teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 

1. “Alto risco de exposição”: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros19;20) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias21;22. 

 
2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 

 

Perante um caso confirmado de COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser ativados 

os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos23;24, relativamente ao início de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o Gabinete de Gestão do Plano deve:  

a. Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 
18 Conforme ponto 8 da orientação 006/2020 de 26-02-2020 da DGS 
19 CDC (2020): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html 
20 CDC (2020): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html 
21 CDC (2020): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html 
22 CDC (2020): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html 
23 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Technical Report: Public health management of persons having had contact with 
novel coronavirus cases in the European Union. Estocolmo: ECDC, 30 janeiro 2020. 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU_0.pdf 
24 www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Public-health-management-contact-novel-coronavirus-cases-EU_0.pdf 



24 | P á g i n a  
 
 

b. Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário).  

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias25. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 

caso confirmado. 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

É importante sublinhar que:  

a. A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir 

a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a 

verificação de tosse ou dificuldade em respirar;  

b. Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver em horário laboral, devem-

se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO;  

c. Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

 

 

 

 
25 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/#sec-8 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde 

Local durante 14 dias desde a última exposição; 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 

em respirar; 

− Restringir o contacto social ao indispensável; 

− Evitar viajar; 

− Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

− Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Acompanhamento da situação pelo 

médico do trabalho 
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3. Política de Informação Pública 

a. Face à evolução do COVID-19 e à constante atualização das informações por parte da 

Autoridade de Saúde, o presente documento tem um carácter dinâmico, podendo sofrer 

alterações a todo o tempo e sempre que se considere necessário; 

b. O Coordenador do Plano do Agrupamento de Escolas garante a difusão do presente Plano 

pelas entidades e presta declarações, quando necessário, sobre os trâmites e conteúdos 

do Plano; 

c. O Grupo de Gestão do Plano procede à difusão pela comunidade escolar do Plano, 

nomeadamente através da distribuição nas Mailing List de alunos, docentes e funcionários, 

do sítio Web do Agrupamento de Escolas; 

d. Ninguém do Agrupamento de Escolas com exceção da gestão de topo pode prestar 

declarações, salvo determinação expressa em contrário. 

 

4. Avaliação 

A avaliação da eficiência das medidas referidas no atual Plano de Contingência terá lugar após 

a identificação do primeiro caso suspeito no Agrupamento de Escolas ou sempre que se julgar 

conveniente. 
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Figueiró dos Vinhos, 09 de março de 2020 

 

O Coordenador do Plano 

__________________________________________ 
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6. Anexos 
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Anexo I 

Grupo de Gestão do Plano de Contingência 

Coordenador do Plano

Subdiretor: José Manteigas

- Diretora

- Adjuntas da Diretora

- Coordenadora do 1º CEB

- Coordenadora do Pré-escolar

Conselheira

Coordenadora do PESES, Fernanda 
Mendonça (Subs. por Fernanda Filipe)

Equipa Operativa

Coordenador: José Manteigas 

Diretores de Turma

Secretários

Professores titulares de turma

Coordenadora do 1º CEB

Educadoras

Coordenadora do pré-escolar

Chefe de Serviços Administrativos

Coordenador dos Assistentes Operacionais 

Substituído por

Sónia Rodrigues (Diretora)

Associação de Pais
Presidente da 

Associação de Pais

Delegado Regional de 
Saúde

Câmara Municipal

Articulação de medidas e 
procedimentos

Transportes
AEC

Materiais e produtos

Pais e alunos
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ANEXO II26 

Fluxograma de situação de pessoas com sintomas de COVID-19 

Docente/Não docente 
com sintomas

Informa a Diretora/Chefia Direta da situação e dirige-
se para a área de “isolamento” e executa os 

procedimentos definidos

Chefia direta contacta a Diretora, 
alerta para a situação e assegura a 

assistência necessária ao Trabalhador

Trabalhador contacta
SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o Trabalhador/
Coordenador

Aluno com sintomas

Funcionário acompanha aluno à área de “isolamento” 
executando os procedimentos definidos

O funcionário liga para o Coordenador

Coordenador contacta
SNS 24 (808 24 24 24)

Caso não 
Suspeito

SNS 24 adota o 
procedimento de acordo 

com a situação clínica

Caso Suspeito

SNS 24 contacta  Linha 
Apoio ao Médico (LAM)

Caso Suspeito Não 
Validado Caso Suspeito  Validado

Trabalhador/SNS 24 
informa a Coordenadora

Processo 
encerrado para 

COVID-19
SNS 24 define os 
procedimentos 

adequados à 
situação clínica 
do Trabalhador

Chefia direta do Trabalhador/
Funcionário informa a 

Coordenador do caso validado

O Coordenador:
-Veda acesso à área de 

“isolamento”
-Colabora com a 

Autoridade de Saúde local 
na identificação de 

contatos proximos do 
trabalhador 

-Informa os trabalhadores 
dos procedimentos 

-Informa o médico do 

INEM transporta Trabalhador/Aluno 
para Hospital de referência

Colheita de amostras biológicas no  
Hospital de referência

Caso Não 
confirmado

Caso Confirmado

Autoridade de Saúde 
Local informa a 

Coordenadora dos 
resultados laboratoriais 

negativos

Processo encerrado 
para COVID-19

Autoridade de Saúde Local:
informa a Coordenadora dos 

resultados laboratoriais positivos
procede à gestão de contactos

O Coordenador providencia 
a limpeza e desinfeção da 

área de “isolamento"

Autoridade de Saúde Local 
levanta interdição após 

descontaminação

Autoridade de Saúde Local 
informa a DGS das medidas 

implementadas
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ANEXO III27 

Monitorização dos contactos próximos (assintomáticos) de um caso confirmado de COVID-19 

Docente/Não docente/Aluno
Assintomático

Tipo de exposição

baixo risco de exposição alto risco de exposição

− Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 
dias desde a última exposição;
− Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em respirar;
− Restringir o contacto social ao indispensável;
− Evitar viajar;
− Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias 
desde a data da última exposição.

− Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;
− Acompanhamento da situação pelo médico do 
trabalho

Sintomas de COVID-19

Sim Não

Situação encerrada para COVID-19PROCEDIMENTOS de CASO SUSPEITO
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