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1. INTRODUÇÃO  

 

O Plano de Contingência para o COVID-19, surge no contexto do Despacho nº 2836-

A/2020, publicado em Diário da República nº 43 de 2 março de 2020, que ordena aos 

empregadores públicos, a elaboração de um plano de contingência alinhado com as 

orientações emanadas pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito da prevenção e controlo 

da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Assim, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste 

momento, um risco moderado a elevado de importação de casos de COVID-19 – nos 

países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (EU/EEE), sendo o risco de 

transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as 

práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas.  

Neste sentido, elabora-se o presente plano que pretende antecipar e gerir o impacto 

atual surto de doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, 

denominado doravante COVID-19, na Ambifaro, Gestão de Equipamentos Municipais 

E.M, em particular, em todos os que exercem funções. 

 

2. OBJETIVOS  

O objetivo principal do plano de contingência é preparar a Ambifaro para gerir o risco 

de infeção e enfrentar eventuais casos de doença, minimizado a sua transmissão e o seu 

impacto na Ambifaro e na comunidade. 

Com o presente plano pretende-se acompanhar a evolução da situação, antecipar, gerir 

o impacto da pandemia associada ao vírus COVID-19, na atividade da Ambifaro, 

comtemplando a redução dos riscos para a saúde dos trabalhadores e assegurando a 

continuidade das atividades essenciais da Ambifaro.  

Para tal definem-se os seguintes objetivos operacionais:  

a) Definir um Grupo Coordenador do Plano;  

b) Definir a estrutura de decisão, comando e acompanhamento; 

c) Definir a resposta nas diferentes fases do plano como objetivo de manter os 

serviços essenciais em funcionamento; 

d) Identificar as atividades essenciais e prioritárias da Ambifaro; 

e) Identificar o risco de exposição ao vírus COVID-19 nos vários locais de trabalho e 

reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho; 
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f) Definir os recursos humanos mínimos para cada uma das áreas prioritárias e 

assegurar linhas de substituição; 

g) Garantir a correta e adequada informação, quer ao nível interno, quer externo; 

h) Preparar o restabelecimento da normalidade da situação tão rápido quanto 

possível.  

Este plano não prevê ações de tratamento médico na Ambifaro, das pessoas que 

venham a ficar infetadas com o vírus.  

O tratamento dos mesmos ficará a cargo das entidades de prestação de cuidados de 

saúde que regularmente utilizam, dando prioridade ao contato com a Linha SNS 24 (808 

24 24 24, cumprindo as recomendações formuladas pela Direção-Geral da Saúde (DGS)  

e cooperando sempre com as autoridade de saúde. 

 

O plano de contingência é aprovado pela Ambifaro.  

 

3. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que o vírus COVID-19 pode transmitir-se por: 

- Pelo contato direto com secreções infeciosas; 

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

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

mícron). 

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

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

respiratórias 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 contato com as mãos com uma superfície ou objeto com o COVID-19 e em seguida o 

contato com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à 

transmissão da infeção.  

 

4. PREVENÇÃO E MONITORIZAÇÃO  

A prevenção e monitorização inicia-se com a aprovação do presente plano e inclui as 

seguintes medidas: 

- Acompanhamento das orientações transmitidas pela DGS e pela Organização Mundial 

de saúde (OMS); 

- Divulgação de informação relativa ao COVID-19; 
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- Divulgação de medidas preventivas (higienização e frequência da lavagem das mãos, 

etiqueta respiratória, procedimentos de conduta social); 

- Identificação dos funcionários que, pelas suas tarefas, atividades poderão ter um maior 

risco de infeção do COVID-19 (por exemplo: funcionários front office, funcionárias da 

limpeza, fiscais); 

- Reforço e dispersão pelos espaços do edifício de soluções antisséticas, dispensadores 

de lenços, máscaras e outros instrumentos necessários à prevenção e combate à 

contaminação; 

- Reforço da higienização dos Wc`s (após limpeza regular, deverá ser utilizado 

desinfetante) e de superfícies mais manuseadas (por exemplo: maçanetas das portas, 

corrimãos, botões dos elevadores, teclados dos computadores, secretárias); 

- Preparação de instalação adequada para servir de área de isolamento; 

- Sempre que um trabalhador apresente sintomas de tosse, febre ou dificuldade 

respiratória conjugado com regresso recente de áreas com transmissão comunitária 

ativa do COVID-19 ou contato com um doente infetado, deve ligar para a Linha SNS 24 

– 808 24 242 24, informando os seus superiores hierárquicos; 

- A utilização de equipamento de Proteção individual deverá ser indicada pelo grupo de 

acompanhamento, em articulação com as diretrizes enviadas pela DGS;  

- Todos aqueles a quem for recomendado, pelo SNS24, algum período de quarentena 

têm a obrigação de informar a sua situação ao chefe direto ou à divisão de recursos 

humanos. 

 

5. ÁREA DE ISOLAMENTO 

No piso 0 do edifício da Ambifaro foi criada uma área de isolamento, com as seguintes 

caraterísticas:  

- Pavimento/paredes com revestimento liso e lavável (não existe cortinados, alcatifa ou 

tapetes); 

- Equipada com cadeiras, telemóvel, e uma casa de banho com doseador de sabonete e 

toalhetes de papel;  

- Possui um kit de alimentação (água, bolachas, bolachas para diabéticos e pacotes 

individuais de leite); 

- 1 Contentor para resíduos com tampa e pedal com saco; 

- Solução antissética no interior e à entrada da área, toalhetes de papel e máscaras 

cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis.    
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O procedimento para identificar e encaminhar os trabalhadores suspeitos de ter contra-
ído a infeção por COVID-19 para a área de isolamento, está definido no Anexo I, através 
do fluxograma emanado pela DGS constante da orientação nº 06/2020. 
 
 

6. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

6.1 EQUIPA COORDENADORA DO PLANO (ECP)  

 

São membros permanentes do ECP  

 

Posição Coordenador Nome Contato Observações 

1 Presidente CA Sophie Matias 925 403 216 Porta-Voz com o 
exterior 

2 Vogal CA Adriano 
Guerra 

925 925 682 Substitui a Presidente 
do CA 

3 Vogal CA Carlos Baía 925 925 684 Substitui a Presidente 
do CA 

4 Diretora Geral Vanda Vicente 910 888 816 Substitui a Presidente 
do CA 

 

Posição Grupo de Acompanhamento Contato 

1 Higiene e Segurança no Trabalho 289 897 250 
910 888 813 

 

6.2 COMPETÊNCIAS  

 Compete à ECP: 

a) Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

b) Coordenar a atuação global – Avaliar a evolução, propor ativação das 

diferentes fases do Plano e definir a duração temporal das mesmas, tendo 

como base as orientações do Ministério da Saúde (MS)/DGS;  

c) Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

d) Obter e divulgar informação atualizada; 

e) Desenvolve, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano. 
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6.3 ATIVAÇÃO DO PLANO  

A ativação das diferentes fases do plano é determinada pela Diretora Geral da Ambifaro, 

mediante parecer da ECP.  

A ECP deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

a) Se confirme o primeiro caso de COVD-19 na estrutura dos serviços da 

Ambifaro; 

b) O nível da fase de pandemia definido pela OMS, seja revisto e recomendado 

a sua implementação pelo MS/DGS; 

c) Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem 

controlo a nível nacional.  

 

6.4 DESATIVAÇÃO DO PLANO  

O plano é desativado por determinação da Diretora Geral da Ambifaro mediante parecer 

da ECP com base nas orientações da DGS.  

 

6.5 FASES DO PLANO  

O Plano da Ambifaro é constituído por 3 fases:  

FASE 1 – Fase de Monotorização (antes da onda epidémica). 

FASE 2 – Fase de Alerta (durante a onda epidémica). 

FASE 3 – Fase de Recuperação (após a onda epidémica). 

 

FASE 1 – Fase de Monitorização (antes da onda epidémica) 

Corresponde à fase de implementação do plano de contingência dando conhecimento 

a todos os colaboradores. Nesta fase ainda não existe registo de colaboradores da 

Ambifaro diagnosticados com COVID-19. 

 

Procedimentos e medidas pela ECP: 

a) Articular-se com a DGS para acompanhamento do evoluir da situação; 

b) Divulgar o plano a toda a estrutura da Ambifaro;  

c) Identificar grupos de riscos dentro da estrutura da Ambifaro; 
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d) Registar os casos de colaboradores que se deslocam ao estrangeiro a título 

particular; 

e) Definir recursos humanos mínimos para cada uma das áreas prioritárias e 

assegurar linhas de substituição; 

f) Divulgar informação sobre medidas de autoproteção, higiene, etiqueta 

respiratória e comportamental no sentido de evitar contágio; 

g) Reforçar o plano de limpeza e de higienização dos espaços e áreas mais 

suscetíveis de contato humano (corrimãos, wc`s; botões dos elevadores); 

h) Identificar os possíveis espaços destinados a isolamento; 

i) Definir o plano de distribuição de equipamentos para assegurar o teletrabalho.  

 

FASE 2 – Fase de Alerta (durante a onda epidémica) 

Esta fase carateriza-se pelo registo do primeiro caso de colaborador com o vírus COVID-

19 na Ambifaro e pela evolução do número de casos numa percentagem reduzida.  

 

Procedimentos e medidas pela ECP: 

 

a) Registar o número de casos assinalados na Ambifaro e articula-se com a DGS 

para acompanhamento do evoluir da situação; 

b) Acompanhar a evolução da situação clínica dos colaboradores doentes; 

c) Acompanhar a situação de saúde dos colaboradores que, tendo tido contato 

conhecido com o vírus, ainda não apresentam sintomas de infeção;  

d) Implementar horários de trabalho, se possível, em períodos desfasados afim 

de evitar o contágio entre colaboradores;  

e) Suspender atividades que não sejam absolutamente necessárias.  

 

Medidas preventivas específicas:  

 

a) As reuniões internas da Ambifaro podem vir a ser realizadas por 

videoconferência, ou se não for possível efetuadas por via telefónica ou correio 

eletrónico;  

b) Viagens de serviço canceladas; 
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c) Redução do número de reuniões, tendo como alternativa os meios eletrónicos; 

d) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas; participações em grupos de 

trabalho realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao público; 

e) Todos os encontros, seminários, formações deverão ser adiados para o período 

após a fase de recuperação;  

f) Recomendar a todos os colaboradores que reduzem ao mínimo a permanência 

em locais públicos muito frequentados. 

 

FASE 3 – Fase de Recuperação (após a onda epidémica)  

Esta fase 3, carateriza-se pelo fim do aparecimento de novos casos e pelo regresso 

gradual às atividades profissionais.  

 

Procedimentos e medidas pela ECP: 

a) Regresso aos locais de trabalho em articulação com as orientações da DGS; 

b) Redimensiona-se o plano de limpeza às instalações; 

c) Reavalia-se os procedimentos implementados nas fases anteriores. 

 

6.6 PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS FASES DO PLANO  

FASES PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 1 

Todos os trabalhadores devem ter conhecimento do modo de transmissão, 
manifestações da doença, e medidas de autoproteção  

Elaboração de uma lista de contatos de colaboradores para eventual utilização 
em situações de emergência.   

Colaboradores que não estão 
infetados, não têm familiares 
infetados e não têm conhecimento 
que tenham estado em contato com o 
vírus:  

● Podem deslocar-se às instalações da 
Ambifaro; 
● Devem tomar precauções e adotar 
comportamentos; recomendados em 
matéria de autoproteção; 

Trabalhadores que tenham efetuado 
deslocações ao estrangeiro/zona 
afetada: 

● Comunicar essas deslocações para 
efeitos de acompanhamento; 
 

 
Cadeia de substituição,  

Cada responsável de cada área deve 
indicar ao Coordenador do plano um 
trabalhador que o possa substituir na sua 
ausência;  

Elaboração de listagem de atividades prioritárias, bem como dos trabalhadores 
que as executam e quais os eventuais substitutos.  
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FASES PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 2 

 
 
 
Colaboradores que não estão 
infetados, mas têm um ou mais 
familiares infetados ou estiverem em 
contato com o vírus:  

● Não podem deslocar-se para as 
instalações onde desempenham a sua 
atividade; 
●Se a sua atividade for imprescindível 
poderá providenciar-se o recurso a 
infraestruturas tecnológicas de 
comunicação e informação, de modo a 
que a prestação de serviço seja feita a 
partir de casa.  

Perante uma suspeita ou um caso confirmado de doença num colaborador, 
devem adotar-se medidas de isolamento a decidir caso a caso, tendo por base a 
identificação do risco, em estreita articulação com a Autoridade de Saúde local.  

 
 
 
 
 
Colaboradores da Ambifaro infetados: 

●Não podem deslocar-se para as 
instalações onde desempenham a sua 
atividade; 
●Devem adotar medidas de Protecção 
individual, e cumprir as orientações 
emanadas das entidades competentes 
(centros de saúde, Linha SNS 24, etc), 
de modo a evitar o risco de contágio; 
Só podem regressar após comprovativo 
de que não existe perigo de contágio.  
 

Poderá ser aconselhável, suspender as atividades que não sejam absolutamente 
necessárias. Esta ação pode ser tomada como medida de prevenção para 
diminuir os riscos de contágio.  

Ações a tomar se existir um caso 
suspeito nas diferentes instalações da 
Ambifaro: 

Informar a ECP; 
Contatar a Linha SNS 24; 
Promover o isolamento e limpeza das 
instalações  

 

7. REFORÇO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO  

7.1 MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO 

De acordo com as orientações da OMS e DGS: 

▪ Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com soluções à base de álcool; 

▪ Se tossir ou respirar, cobrir a boca e nariz com um lenço de papel, o qual deverá ser de 

uso único e deverá ser depositado num contentor de resíduos próximo; 

▪ Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a dispersão de 

partículas, e a consequente contaminação das mãos; 



 
 
PLANO DE CONTINGÊNCIA  
PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO POR NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Versão 1.0 - 9 de março de 2020                                                                                               Pág.  11 

▪ Higienizar as mãos após contato com secreções respiratórias, caso não consiga, evitar 

tocar nas mucosas dos olhos, boca e nariz; 

▪ Evitar contato próximo com pessoas com gripe. Guardar uma distância de pelo menos 

2 metros de distância; 

▪ Evitar partilha de objetos de uso pessoal e comida; 

▪ Permanecer em casa, caso fique doente. Se tiver sintomas do vírus deverá ligar para a 

Linha de Saúde SNS 24 – 808 24 24 24, informando os seus superiores hierárquicos; 

▪ A utilização de equipamento de proteção individual deverá se indicada pelo grupo de 

acompanhamento, em articulação com as diretrizes enviadas pela DGS.  

 

7.2 HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

▪ Durante as 3 fases do plano deve se articulado o plano de limpeza com a equipa 

responsável por este serviço; 

▪ Após a deteção de um caso suspeito nas diferentes instalações da Ambifaro, devem 

ser adaptados os procedimentos de limpeza e desinfeção de todas as áreas, em 

especial, nas zonas onde se verifica o maior fluxo/concentração de pessoas;  

▪ O pessoal da limpeza deve adotar como medidas de autoproteção a utilização de 

luvas nas operações de limpeza e a lavagem frequente das mãos; 

▪ Deve proceder-se à renovação do ar interior dos locais de trabalho e espaços comuns 

sempre que possível em detrimento da utilização do sistema do ar condicionado;  

▪ Cada colaborador deve proceder à limpeza diária do telefone, bancada de trabalho e 

teclado; 

▪ Os resíduos recolhidos nas instalações sanitárias devem ser acondicionados em 

recipiente próprio e ter destino adequado. 

 

8. COMUNICAÇÃO INTERNA  

▪ A Ambifaro divulgará internamente toda a informação técnica produzida pela DGS no 

que diz respeito às medidas preventivas e de autoproteção; 

▪ Serão privilegiadas as comunicações eletrónicas, via e-mail e telefone;  

▪ Serão afixados nos diferentes espaços cartazes, assim como recomendações 

específicas de higiene pessoal nas instalações sanitárias; 

▪ O plano encontrar-se-á disponível para consulta no site da Ambifaro e será feito a sua 

divulgação por todos os colaboradores por e-mail e através dos coordenadores das 

diferentes áreas; 
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▪ Informação atualizada a todos os colaboradores sobre os casos existentes na Ambifaro 

e a sua evolução. 

 

9. FONTES CONSULTADAS  

Orientações emitidas pela direção-geral de Saúde: 

● Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2. Procedimentos 

de prevenção, controlo e vigilância em empresas; 

● Orientação nº003/2020 de 30/01/2020 – Prevenção e Controlo de Infeção por novo 

Coronavírus (COVID-19) – Nova definição de caso; 

● Orientação nº002/2020 de 25/01/2020 atualizada a 10/02/2020 – Infeção pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV). 
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ANEXO I 

 

Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 
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ANEXO II 

 

Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (Trabalhadores 

assintomáticos) de um caso confirmado de COVID-19 (Trabalhador) 
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ANEXO III 

Planta de localização da sala de isolamento no piso 0 do edifício. 
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ANEXO IV 

Material para divulgação 
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