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PLANO DE CONTINGÊNCIA ESPECÍFICO 

PARA A FASE DE OPERAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE NO CONTEXTO DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Introdução 

 

A AESE Business School, perante o risco atual, e de acordo com a sua responsabilidade e 

preocupação pelo bem-estar de toda a comunidade da escola (participantes, professores, 

colaboradores e visitantes em geral), atualizou o presente Plano de Contingência - Fase de 

Operação, alinhado com as orientações do Governo, DGS - Direção Geral de Saúde, ACT – 

Autoridade para as Condições de Trabalho e OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

procurando propiciar a todos um ambiente de trabalho seguro, protegido e agradável. 

 

Este plano regula o funcionamento de todos os serviços, nesta fase de operação “normal” das 

atividades no seu edifício-sede, sito na Calçada Palma de Baixo, 12. O Plano de Contingência é um 

documento dinâmico, em permanente atualização, sempre que justificável e em função da evolução 

da pandemia e de orientações futuras do Governo, DGS, ACT e OIT. As medidas e metodologias 

deste documento aplicam-se a todos aos colaboradores, professores, diretores, participantes e 

todos os que necessitarem de aceder ao edifício, cujo acesso é reservado. 

 

Concluído o período de estado de emergência, decretado em resultado da doença COVID-19, 

entramos, às 0:00 de dia 3 de maio, num novo período em que foi declarada situação de calamidade, 

tendo o Governo apresentado um plano de desconfinamento. Estas medidas excecionais têm 

enquadramento na Resolução do Conselho de Ministros n. 33 - A/2020, de 30 de abril que “Declara 

a situação de Calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19”, no Decreto Lei n.º 

10A/2020, de 13 de março que “Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta a 

epidemia SARS-COV-2” e no Decreto-Lei n° 20/2020, de 1 de maio que “Altera as medidas 

excecionais e temporárias relativas a pandemia da doença COVID-19”. Foram também consideradas 

pela sua aplicação especifica à Escola as seguintes informações da DGS – Direção Geral de Saúde: 

• Saúde e atividades Diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Covid-19. Volume 1. 

14/maio/2020. Acessível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf 

• Saúde e atividades Diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Covid-19 em 

Estabelecimentos de Ensino. Volume 3. 21/maio/2020. Acessível em https://covid19.min-

saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf 

 

Vídeo de esclarecimento em: https://www.youtube.com/watch?v=3MkRE2rG4Ok&feature=youtu.be 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3MkRE2rG4Ok&feature=youtu.be
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1. Identificação dos efeitos que a infeção de colaboradores por SARS-CoV-2 pode 

causar na AESE 

 

A Direção Executiva (DE) preparou-se para a possibilidade de parte dos seus colaboradores não 

virem trabalhar, na sequência de doença ou conveniência de permanência no domicílio, entre 

outras. Assim, serão adotadas as seguintes medidas: 

• Identificar os colaboradores que são imprescindíveis para continuarem em funcionamento 

na sua área de ação; 

• Determinar o número mínimo de colaboradores que devem ficar afetos a essas áreas, caso 

ocorra a impossibilidade de prestação de serviço por parte destes trabalhadores; 

• Identificar os colaboradores com maior risco de infeção, designadamente por 

desempenharem funções de atendimento ao público, terem realizado alguma viagem para 

países com casos de transmissão ativa sustentada na comunidade, entre outras situações; 

• Identificar os colaboradores que podem desempenhar as suas tarefas totalmente em regime 

de teletrabalho; 

• Identificar as tarefas que podem ser realizadas à distância e preparar os equipamentos 

informáticos que permitam, designadamente, o acesso remoto e realização de reuniões por 

vídeo e teleconferência. 

 

 

2. Identificação dos efeitos que a infeção de participantes por SARS-CoV-2 pode 

causar na AESE 

 

A Direção Executiva (DE) preparou-se para a possibilidade de algum dos seus participantes ser 

diagnosticado com SARS-CoV-2. Assim, serão adotadas as seguintes medidas: 

• Seguir as orientações da DGS, ACT e OIT; 

• Explicar a todos os diretores de programa e coordenadores as medidas a tomar se detetarem 

alguma situação anómala e a quem informar; 

• Registo das presenças dos participantes com dia/hora de entrada e saída do edifício; 

• Elaboração de lista de pessoas em contacto próximo com a pessoa infetada; 

• A DE decidirá sobre a interrupção presencial das aulas dessa turma ou outras medidas que 

considere necessárias de acordo com as orientações da DGS. 
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3. Hierarquia de controlo de riscos 

 

A hierarquia de controlo de riscos segue o seguinte esquema: 

 

 

A conclusão é que se deve dar prioridade a medidas transversais e de aplicação mais global face a 

medidas localizadas e de aplicação mais pessoal. 

Assim, algumas das regras/orientações que são preconizadas pelas autoridades de saúde e de 

segurança, aplicáveis no âmbito de medidas de prevenção para com os formandos (e pessoal 

interno), são: 

• Regra do distanciamento físico entre pessoas de 1 metro no exterior e 1,5-2 metros em meio 

escolar; 

o A alteração da disposição dos postos de trabalho se necessário e realocação de 

gabinetes; 

o Criação de barreira física quando não é possível garantir o distanciamento; 

o Se não for possível a criação de barreira física, deve-se criar espaço adicional entre 

as pessoas garantindo a distância de segurança de 1,5-2 metros. 

o Nas salas de aula manter a distância de segurança vai traduzir-se na redução da sua 

capacidade; 

o Os lugares nas salas de aula vão estar devidamente assinalados e devem ser 

respeitados; 

o A entrada e saída da sala de aula deve ser feita de forma ordenada e garantindo o 

distanciamento físico; 

o A circulação nas escadas deve privilegiar o distanciamento físico; 

o Sempre que necessário a distância de segurança será assinalada no chão; 
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• Além destes distanciamentos será obrigatório o uso de máscara dentro do edifício; 

o Neste âmbito o decreto-lei n.º 20/2020 de 1 de maio preconiza o uso de máscara ou 

viseira, no entanto vários médicos e outros profissionais já vieram afirmar que a 

viseira não deve ser utilizada como equipamento de proteção principal, mas sim 

como complemento à utilização da máscara, pelo que a adoção da medida de 

prevenção de facultar aos formandos EPI deve ser equacionada na ótica da utilização 

obrigatória da máscara sendo complementada pela viseira se se justificar pela maior 

exposição a riscos. De notar que os EPI são equipamentos pessoais e não podem ser 

partilhados/reutilizados por outras pessoas; 

o Pela natureza das suas funções a equipa de limpeza deve também usar máscara na 

desinfeção das salas de aula; 

o Na reabertura das instalações foi fornecido um kit de com 2 máscaras reutilizáveis 

certificadas e gel de desinfeção (SABA) a cada colaborador. 

 

• Disponibilização generalizada de dispensadores de solução antissética de base alcoólica 

(SABA) com 70% de álcool; 

o Distribuição de dispensadores SABA, pelos locais de maior fluxo de passagem, 

incluindo acesso pela garagem, hall de entrada, junto às salas de aula, junto aos 

elevadores e junto aos WCs; 

o O seu reenchimento e manutenção é feito várias vezes ao dia. 

 

• Assegurar uma boa ventilação, limpeza e higienização dos locais; 

o Reforçar as ações de limpeza e higienização dos principais locais por onde circulam 

os colaboradores e formandos, nomeadamente escadas, corrimãos, elevadores e 

respetivos botões e WCs. Onde possível promover a ventilação natural e o 

arejamento, várias vezes por dia, através da abertura de portas e janelas; 

o Sempre que possível manter as portas abertas de modo a que não seja necessário o 

contacto com maçanetas, puxadores, etc. 

 

• Divulgar informação sobre as medidas de prevenção; 

o Colocar cartazes/folhetos com informações relevantes relativamente à COVID-19, 

nomeadamente sobre o Plano de Contingência e respetivas salas de isolamento, 

procedimentos de higienização das mãos (p.e. nos WCs), de etiqueta respiratória, de 

colocação / remoção dos EPI, etc. 

o Enviar por email informação detalhada sobre as medidas de prevenção e 

disponibilização do plano de contingência; 

 

• Lotação máxima de pessoas em certas áreas: 

o Os WC’s só podem ser utilizadas por 1 pessoa de cada vez; 

o O elevador só pode ser utilizado por 1 pessoa de cada vez; 

o A salas de aula tem a sua capacidade reduzida para 31 pessoas, incluindo professor; 

o O auditório do Piso 0 tem a sua capacidade reduzida para 58 pessoas incluindo 

professor; 

o A capela só pode receber 4 pessoas de cada vez. 



7 
 
 

 

 

3.1. Teletrabalho e equipas rotativas (espelho) 

Todos os colaboradores que possam desenvolver o seu trabalho a partir de casa devem fazê-lo em 

regime de teletrabalho. Foi estabelecido um regime rotativo em que uma parte das equipas vêm à 

AESE na 2ª, 3ª e 4ª feira de manhã e a outra vem à 4ª feira à tarde, 5ª, 6ª e sábado. As atividades ao 

sábado são reduzidas ao essencial. A DE está organizada em equipas espelho, estando um elemento 

noutra cidade e o presidente em teletrabalho. 

Só devem estar na AESE as pessoas estritamente necessárias ao funcionamento da escola e das 

atividades presenciais. Regras: 

• Os diretores de programa só devem estar nos dias de programa e devem instalar-se numa 

sala de grupo junto à sala de aula respetiva; 

• Os professores não residentes devem entrar e sair do edifício imediatamente antes e no final 

das aulas; 

• Os participantes só podem estar no edifício nos dias de aulas; 

• Não agendar visitas de manutenção de equipas externas nesta fase. 

 

3.2. Separação de equipas e programas por pisos 

Os participantes e colaboradores devem manter-se nos pisos determinados e que são: 

• Staff – Pode ter necessidade de dar apoio técnico a vários pisos 

• Equipa 2 – Pisos 1 e 2 

• Equipa 3 – Pisos 3 e 4 

 

A Biblioteca está a ser usada apenas para Trabalhos de Grupo e Sessões on-line. 

A sala dos colaboradores no piso 0 está a funcionar com capacidade para apenas 2 pessoas. No fim 

de terminar a refeição, cada um trata de desinfetar o espaço que usou. Estão disponíveis toalhetes 

e desinfetante para esse efeito. 

Cada um dos elementos da equipa de limpeza tem o seu próprio espaço de mudança de roupa e de 

apoio de materiais. 

Os trabalhos de grupo dos participantes nos programas serão feitos em espaços mais amplos, 

garantindo o devido distanciamento. Estando as salas de grupo a servir de local de trabalho 

individual. Algumas salas irão estar fechadas. 

Os participantes que usam a sala de aula do piso 2 devem usar esse piso e o piso da entrada. Os 

participantes que usam a sala de aula do piso 3 devem usar esse piso e o piso 4. 
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3.3. Digitalização dos documentos 

Nesta fase será eliminado o mais possível a entrega de papel aos participantes e colaboradores. Isto 

permite reduzir o risco de contactos, transmissão de vírus e irá permitir mais tarefas em 

teletrabalho. 

 

3.4. Identificação de todos 

O acesso ao edifício será feito pela entrada principal onde irá ser efetuado um registo de chegadas 

e saídas e onde será entregue um crachá de identificação com equipa e pisos de circulação. 

 

3.5. Circulação dentro do edifício 

A circulação dentro no edifício deve cingir-se ao mínimo indispensável. A circulação pelas escadas e 

noutras áreas está delimitada por marcações no piso. Devem ser seguidas as orientações e sinalética 

existentes. 

 

3.6. Cozinha e copa 

Está a ser usada pela Empresa de Catering contratada pela AESE.  

Foram retiradas as toalhas e motivos decorativos das mesas. 

Apenas se podem sentar 4 pessoas por mesa para garantir o devido distanciamento. 

O menu é escolhido on-line através do preenchimento de um formulário. Quando chega à sala, cada 

pessoa, tem um cartão com o seu nome e o menu escolhido que coloca em cima da mesa, junto a 

si. Não há deslocação de pessoas na sala apenas os funcionários que estão a servir as pessoas nos 

seus lugares. 

 

3.7. Controlo de temperatura 

É feito diariamente por equipamento devidamente certificado e sem contacto físico.  

Caso a temperatura seja igual ou superior a 38,0º C, pede-se que aguarde 5 minutos e faz-se nova 

medição. Mantendo-se a temperatura >= 38ºC é pedido à pessoa que contacte o SNS24 e siga o 

procedimento que as autoridades de saúde lhe indicarem. 

Alguns medicamentos, como por exemplo aspirina, paracetamol e brufen poderem mascarar os 

valores de medição da temperatura. 

O controlo regular de temperatura deve ser usado o registo do anexo 6. 
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3.8. Horários dos programas 

Se estiverem 2 programas a decorrer ao mesmo tempo no edifício, o horário entre eles será 

desfasado em 30 minutos. Intervalo de pelo menos 1 hora entre o grupo da manhã e o grupo da 

tarde para limpeza e desinfeção. Intervalos entre aulas de 15 minutos. Não começar aulas antes das 

9.00h e não terminar aulas após as 19.30h. 

 

3.9. Outras medidas 

Foi enviada informação detalhada sobre as novas regras e orientações por email a todos os 

colaboradores, professores e participantes nos programas. Foi criada uma página eletrónica que 

reúne toda a informação deste plano de contingência e outra que pode ser útil a toda a comunidade: 

aese.com.pt/reabertura  

O ar condicionado foi configurado para ser usado sempre ar novo na climatização dos espaços. 

As encomendas vindas do exterior devem ser recebidas na portaria e devidamente desinfetadas 

nessa altura pela pessoa que as rececione antes de serem entregues aos colaboradores. Se for 

possível devem ficar de quarentena 24h. 

 

4. Preparação de medidas para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-

CoV-2 

 

Para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de um colaborador ou participante 

serão adotadas as seguintes medidas: 

• Estabelecer uma área única de “isolamento” (sala, gabinete, secção ou zona, em função das 

características do edifício), para onde devem ser encaminhadas as pessoas que manifestem 

sintomas compatíveis com o COVID-19. Como recomendado, a área de isolamento tem 

ventilação natural ou mecânica, possui revestimentos lisos e laváveis e terá kit com água e 

alguns alimentos não perecíveis e os seguintes equipamentos e produtos: 

o Uma solução antisséptica de base alcoólica; 

o Desinfetante para superfícies; 

o Luvas descartáveis (ver instruções de colocação e remoção das luvas: 

https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-como-colocar-e-retirar-as-

luvas-corretamente/); 

o Termómetro; 

o Máscara; 

o Telefone; 

o Lenços de papel; 

o Caixote do lixo com tampa. 

• Rever e atualizar, se necessário o mapa de contactos de emergência, 

file:///C:/Users/Agostinho%20Abrunhosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FZYLD286/aese.com.pt/reabertura
https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-como-colocar-e-retirar-as-luvas-corretamente/
https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-como-colocar-e-retirar-as-luvas-corretamente/
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• Contactar a equipa de limpeza, alertando-a para a necessidade de redobrar os cuidados a 

tomar nos atos de limpeza, 

• Divulgar o Plano de Contingência a toda a estrutura e informar sobre os procedimentos 

específicos a adotar perante um Caso Suspeito. 

Na sede da AESE Lisboa as salas de isolamento são a sala de grupo 5 no piso 2 (para pessoas dos 

pisos 0, 1 e 2) e a sala de grupo 5 no piso 3 (para pessoas dos pisos 3 e 4). 

 

5. Estabelecimento de procedimentos específicos num Caso Suspeito de 

colaborador – fluxograma no Anexo 4 

 

Qualquer colaborador que no desempenho das suas funções apresente sinais e/ou sintomas de 

COVID-19 ou se enquadre na definição de caso suspeito (conforme definido na Norma n.º 004/2020 

da DGS: Pessoa que desenvolva quadro respiratório agudo de tosse [persistente ou agravamento 

de tosse habitual], ou febre [temperatura ≥ 38.0ºC] sem outra causa atribuível, ou dispneia / 

dificuldade respiratória), ou ainda falta de olfato (anosmia) ou alterações do paladar (ageusia ou 

disgeusia) de início súbito, deve informar a chefia direta, por via telefónica, e dirigir-se para a área 

de isolamento definida neste Plano. Em caso de colaborador com sintomas ou corrimento nasal é 

preciso um cuidado especial na desinfeção do seu gabinete de trabalho e do caixote do lixo que 

pode ter lenços potencialmente contaminados. 

A chefia direta do colaborador deve reportar a situação de imediato à Diretora-Geral, ou na sua 

ausência, a qualquer membro da DE e ao responsável Covid-19 (Agostinho Abrunhosa). 

Depois do colaborador se encontrar na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 

24 24), devendo ser anotada a hora da realização do contacto telefónico e o nome do profissional 

de saúde que o atendeu, não devendo a pessoa isolada, em caso algum, abandonar a área de 

isolamento, sem ordem expressa das autoridades de saúde. No caso de um colaborador estar na 

sala de isolamento por ser caso suspeito, os restantes colaboradores estão proibidos de aceder a 

essa mesma zona. Colocar sinal na porta a sinalizar o caso suspeito, e reservar e sinalizar o wc no 

piso para suporte à sala de isolamento.  

Após avaliação da situação, o profissional do SNS 24 informa o colaborador se se trata de: 

A. Caso suspeito não validado: o SNS 24 define os procedimentos habituais adequados à 

situação clínica do colaborador, devendo este informar o superior hierárquico direto da não 

validação, que, posteriormente, informa a DE, ficando o processo encerrado para o COVID-

19, devendo proceder-se à limpeza e desinfeção da sala de isolamento. 

 

B. Caso suspeito validado: 

• a DGS ativa os meios necessários, devendo a chefia direta do trabalhador informar a DE 

da existência de um caso suspeito validado; 

• a pessoa doente deve ficar na área de isolamento com a máscara cirúrgica (caso a 

condição clínica o permita) e seguir as orientações da Linha 24; 
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• o acesso das outras pessoas à área de isolamento fica interdito (exceto àqueles que 

forem designados para prestar assistência), até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local; 

• a DE deve colaborar com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (caso validado). Ver Anexo 3; 

• a DE deve informar todos os Diretores da AESE acerca da existência de um caso suspeito 

validado. 

 

Quem der assistência a caso suspeito deve estar devidamente protegido com luvas1, máscara 

descartável e, quando cessar o contacto, deve proceder ao destarte do equipamento de proteção 

pelas vias recomendadas. A limpeza só deve ser iniciada 20 minutos depois da saída da pessoa da 

sala de isolamento. 

Colocar em saco identificado todos os resíduos da sala de isolamento que devem ser encaminhados 

para a empresa responsável pelo tratamento dos mesmos (Rentokil). 

Consultar anexo 4. 

 

6. Estabelecimento de procedimentos específicos num Caso Suspeito de 

participante – fluxograma no Anexo 5 

 

Qualquer participante que apresente sinais e/ou sintomas de COVID-19 e ou se enquadre na 

definição de caso suspeito (conforme definido na Norma n.º 004/2020 da DGS: Pessoa que 

desenvolva quadro respiratório agudo de tosse [persistente ou agravamento de tosse habitual], ou 

febre [temperatura ≥ 38.0ºC], ou dispneia / dificuldade respiratória), deve informar a direção de 

programa (diretor ou coordenador), um membro da DE ou qualquer outro colaborador da AESE, e 

dirigir-se para a área de isolamento definida neste Plano. 

A direção de programa deve reportar a situação de imediato à Diretora-Geral, ou na sua ausência, 

a qualquer membro da DE e ao responsável Covid-19 (Agostinho Abrunhosa). O secretariado de 

programa fica com a responsabilidade de assistir a pessoa isolada em termos de mobilidade e apoio. 

O Responsável Covid-19 coloca o sinal da porta a sinalizar caso suspeito, e reserva e sinaliza o wc no 

piso para suporte à sala de isolamento.  

Depois do participante se encontrar na área de isolamento, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 

24 24), devendo ser anotada a hora da realização do contacto telefónico e o nome do profissional 

de saúde que o atendeu, não devendo a pessoa isolada, em caso algum, abandonar a área de 

isolamento, sem ordem expressa das autoridades de saúde. 

 
 

1 Ver instruções de colocação e remoção das luvas: https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-
como-colocar-e-retirar-as-luvas-corretamente/ 

https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-como-colocar-e-retirar-as-luvas-corretamente/
https://observador.pt/programas/atualidade/da-caixa-as-maos-como-colocar-e-retirar-as-luvas-corretamente/
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Após avaliação da situação, o profissional do SNS 24 informa o participante se se trata de: 

C. Caso suspeito não validado: o SNS 24 define os procedimentos habituais adequados à 

situação clínica do participante, devendo este informar a direção de programa da não 

validação, que, posteriormente, informa a DE, ficando o processo encerrado para o COVID-

19, devendo proceder-se à limpeza e desinfeção da sala de isolamento. 

D. Caso suspeito validado: 

• a DGS ativa os meios necessários, devendo a direção de programa informar a DE da 

existência de um caso suspeito validado; 

• a pessoa doente deve ficar na área de isolamento com a máscara cirúrgica (caso a 

condição clínica o permita) e seguir as orientações da Linha 24; 

• o acesso das outras pessoas à área de isolamento fica interdito (exceto àqueles que 

forem designados para prestar assistência), até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local; 

• a DE deve colaborar com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente (caso validado). Ver Anexo 3; 

• a DE deve informar todos os Diretores da AESE acerca da existência de um caso suspeito 

validado. 

Quem der assistência a caso suspeito deve estar devidamente protegido com luvas, máscara 

descartável e, quando cessar o contacto, deve proceder ao destarte do equipamento de proteção 

pelas vias recomendadas. A limpeza só deve ser iniciada 20 minutos depois da saída da pessoa da 

sala de isolamento. 

Colocar em saco identificado todos os resíduos da sala de isolamento que devem ser encaminhados 

para a empresa responsável pelo tratamento dos mesmos (Rentokil). 

Consultar anexo 5. 

 

7. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 

 

Devem ser reportadas à DE todas as situações de colaboradores ou participantes que tenham estado 

em áreas afetadas nos últimos 14 dias ou que tenham tido um contacto próximo com um caso 

confirmado, mas não apresentem sintomas no momento, para que sejam adotadas as medidas 

adequadas à situação em causa, designadamente, nos casos aplicáveis, de trabalho domiciliário. Ver 

Anexo 1. 

Para ativação dos procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início 

de sintomatologia e gestão dos respetivos contactos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com a DE deve: 

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais), ver anexo 2; 

• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário); 
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• Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias, contados desde a data da última exposição a um caso confirmado de COVID-19. 

 

8. Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos 

 

Para disponibilização dos equipamentos e produtos abaixo indicados os colaboradores devem 

requisitar na portaria ou enviar para o email aabrunhosa@aese.pt ou aese@aese.pt 

• Solução antisséptica de base alcoólica; 

• Máscaras; 

• Luvas descartáveis; 

• Termómetro; 

• Equipamento de limpeza de uso único; 

• Desinfetante para superfícies. 

 

Qualquer colaborador que detete a ausência de gel nos locais identificados para tal deve comunicar 

de imediato à equipa de limpeza e/ou à portaria para ser feita a reposição de forma imediata. 

 

9. Documentos de referência ao plano de contingência 

 

• Orientação n.º 006/2020 da DGS: Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em 

empresas de 26 de fevereiro de 2020. 

• Orientação n.º 011/2020 da DGS: Medidas de prevenção da transmissão em 

estabelecimentos de atendimento ao público de 17 de março de 2020. 

• Orientação n.º 014/2020 da DGS: Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos 

de atendimento ao público ou similares de 21 de março de 2020. 

• Orientação n.º 019/2020 da DGS: Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por 

Pessoas Não-Profissionais de Saúde de 03 de abril de 2020. 

• Prevention and Mitigation of Covid19 at work. Action Checklist. International Labour 

Organization. 9th April 2020. 

• Adaptar os locais de Trabalho | Proteger os Trabalhadores. 19 Recomendações. Autoridade 

Para as Condições de Trabalho. 28 de abril de 2020. 

• Orientação nº 24/2020 de 8 de maio da DGS: Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º 

Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino 

Secundário. Acessível em  https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-

informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx 

mailto:aabrunhosa@aese.pt
mailto:aese@aese.pt
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx
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• Saúde e atividades Diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Covid-19. Volume 1. 

14/maio/2020. Acessível em https://covid19.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf 

• Saúde e atividades Diárias. Medidas Gerais de Prevenção e Controlo da Covid-19 em 

Estabelecimentos de Ensino. Volume 3. 21/maio/2020. Acessível em https://covid19.min-

saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf 

Anexo 1 – Fluxograma de atuação perante pessoa assintomática com contacto com 

caso confirmado 

 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/manualvol3ensino.pdf


15 
 
 

 

Anexo 2 – Formulário de registo de contactos com Caso Suspeito 

 

REGISTO DOS COLABORADORES OU PARTICIPANTES EXPOSTOS 

 

Serviço/Gabinete/Piso: __________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Nome Nº cola-
borador 

Procedimentos 
realizados 

Telemóvel Dia 
contacto 

Hora 
contacto 
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Anexo 3 – Formulário de registo de contactos com Caso Confirmado 

 

REGISTO DOS COLABORADORES OU PARTICIPANTES EXPOSTOS 

 

Serviço/Gabinete/Piso: __________________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Nome Nº cola-
borador 

Procedimentos 
realizados 

Telemóvel Dia 
contacto 

Hora 
contacto 
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Anexo 4 – Fluxograma de situação de colaborador com Sintomas de COVID-19 

 

Deve informar a chefia direta por telefone e ir 
para sala de isolamento

Chefia direta reporta a situação ao DG ou a um 
membro da Direção

Pessoa contacta a linha 
SNS 24 (808 24 24)

SNS 24 questiona a pessoa

Caso não suspeito Caso suspeito

Responsável COVID-19 é informado e este 
sinaliza sala como caso suspeito e reserva o WC 

do piso respetivo da sala de isolamento  

SNS 24 procede de acordo com 
situação clínica

Direção é informada e é feita 
desinfeção da sala

Não validado Validado

V

Colaborador com sintomas

Pessoa regista hora e profissional que atendeu

Colaborador informa chefe da 
não validação

Responsável encerra processo 
para Covid-19

SNS 24 procede de 
acordo com situação 

clínica

Direção é informada e é 
feita desinfeção da sala

Colaborador informa 
chefe da não validação

Responsável encerra 
processo para Covid-19

Continua na página 

seguinte >> 
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V

Pessoa deve ficar na sala de 
isolamento

DGS ativa os meios 
necessários

Caso infirmado

Responsável da linha Covid-
19 informa Direção

A Direção da AESE:
• Veda acesso à área de 

isolamento
• Colabora com 

autoridade de saúde 
local de contactos 
próximos da pessoa

• Informa a comunidade 
dos procedimentos 
efetuados

Caso 
confirmado

Autoridades de 
saúde infor-
mam AESE

AESE procede à 
limpeza e 

desinfeção da 
sala de 

isolamento

Autoridade de 
Saúde local 

levanta inter-
dição após des-
contamização

AESE entrega os 
resíduos da sala 
de isolamento à 

Rentokil

Realização de testes 
laboratoriais

Chefia é 
informada e é 

feita desinfeção 
da sala

Direção é 
informada da não 

confirmação

Responsável 
encerra processo 

para Covid-19

Autoridades de 
saúde infor-
mam AESE

Sala isolamento 
marcada como 
contaminada
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Anexo 5 – Fluxograma de situação de participante com Sintomas de COVID-19 

 

Deve informar a direção de programa e ir para 
sala de isolamento

Direção de programa reporta a situação ao DG 
ou a um membro da Direção

Pessoa contacta a linha 
SNS 24 (808 24 24)

SNS 24 questiona a pessoa

Caso não suspeito Caso suspeito

Responsável COVID-19 é informado e este 
sinaliza sala como caso suspeito e reserva o WC 

do piso respetivo da sala de isolamento  

SNS 24 procede de acordo com 
situação clínica

Direção é informada e é feita 
desinfeção da sala

Não validado Validado

V

Participante com sintomas

Pessoa regista hora e profissional que atendeu

Participante informa direção de 
programa da não validação

Responsável encerra processo 
para Covid-19

SNS 24 procede de 
acordo com situação 

clínica

Direção é informada e é 
feita desinfeção da sala

Participante informa 
direção de programa da 

não validação

Responsável encerra 
processo para Covid-19

Continua na página 

seguinte >> 



20 
 
 

 

 

V

Pessoa deve ficar na sala de 
isolamento

DGS ativa os meios 
necessários

Caso infirmado

Responsável da linha Covid-
19 informa Direção

A Direção da AESE:
• Veda acesso à área de 

isolamento
• Colabora com 

autoridade de saúde 
local de contactos 
próximos da pessoa

• Informa a comunidade 
dos procedimentos 
efetuados

Autoridades de 
saúde infor-
mam AESE

Realização de testes 
laboratoriais

Direção de 
programa é 

informada e  feita 
desinfeção da sala

Direção é 
informada da não 

confirmação

Responsável 
encerra processo 

para Covid-19

Caso 
confirmado

AESE procede à 
limpeza e 

desinfeção da 
sala de 

isolamento

Autoridade de 
Saúde local 

levanta inter-
dição após des-
contamização

AESE entrega os 
resíduos da sala 
de isolamento à 

Rentokil

Autoridades de 
saúde infor-
mam AESE

Sala isolamento 
marcada como 
contaminada
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Anexo 6 – Modelo de auto-registo de temperatura e sintomas 

 

Meça e registe a sua temperatura de manhã e à noite, durante 14 dias. Registe também a ocorrência 

de outros sintomas, como por exemplo: tosse, febre, dificuldade respiratória, dores de cabeça, 

cansaço entre outros. 
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Cartazes para impressão 
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Glossário segundo DGS 

 
Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado (clínicos, laboratoriais 
e/ou epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). 
No caso da COVID-19 são as pessoas com confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de 
rRT- PCR para SARS-CoV-2 positivo para pelo menos dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo menos 
um específico para SARS-CoV-2 (que distinga dos outros coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1) (Orientação 
015/2020 de 23/03/2020 da DGS). 
 
Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou 
epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença (Last, 2007). 
No caso da COVID-19 são as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 
agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória 
(Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS). 
 
Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo de uma dada infeção, 
doença, perturbação de saúde ou de outra condição em estudo (Last, 2007). 
 
Choque sético: Um subconjunto de sépsis com disfunção circulatória e celular/metabólica associada a maior 
risco de mortalidade. Sépsis é uma síndrome de resposta inflamatória sistémica (SIRS) do hospedeiro à 
infecção (Jameson, 2019). 
 
Contacto: A pessoa que, por ter estado em associação com algo ou alguém infetado, ou com um ambiente 
contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse agente (Adaptado de Last, 2007). 
 
Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou outros objetos 
contaminados (Last, 2007). 
 
Contaminação: Presença de um agente infecioso na superfície corporal, artigos pessoais, instrumentos 
médico-cirúrgicos-dentários ou ainda em artigos e substâncias do meio ambiente, como água ou alimentos 
(Last, 2007). 
 
COVID-19: Doença causada pelo SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV (OMS, 2020). 
 
Descontaminação: Utilização de meios químicos ou físicos com vista a remover, inativar ou destruir 
microrganismos presentes nos materiais, equipamentos ou superfícies, de modo a que já não sejam capazes 
de transmitir partículas infeciosas durante o seu uso ou manipulação (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 
atualizada a 31/10/2013 da DGS). 
 
Desinfeção: Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de desinfeção, destrói 
a maioria dos microrganismos presentes, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 
029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da 
DGS). 
 
Desinfetante: Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói microrganismos 
patogénicos ou outros microrganismos, mas não necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 
029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da 
DGS). 
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Efetividade: Grau de sucesso de um processo, atividade, intervenção específica, regime ou serviço quando 
utilizado “no terreno” (comunidade, indivíduo, etc) quanto ao objetivo visado, numa população definida 
(Last, 2007). 
 
Eficácia: Grau ou medida em atividade, intervenção específica, regime ou serviço que produz um resultado 
benéfico - mais concretamente em que medida essa intervenção correspondeu ao objetivo visado - em 
condições ideais. Idealmente, a determinação de eficácia baseia-se nos resultados de um ensaio de controlo 
randomizado (Last, 2007). 
 
Eficiência: Medida de economia (ou do custo dos recursos) com que qualquer intervenção, processo ou 
atividade de reconhecida utilidade e eficácia é realizada (Last, 2007). 
 
Estado de emergência: O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados nos casos de 
agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem 
constitucional democrática ou de calamidade pública. Na declaração do estado de emergência apenas pode 
ser determinada a suspensão parcial do exercício de direitos, liberdades e garantias, prevendo-se, se 
necessário, o reforço dos poderes das autoridades administrativas civis e o apoio às mesmas por parte das 
Forças Armadas (Adaptado de Lei n.º 44/86 de 30 de setembro). 
 
Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal forma que se 
possa verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos nocivos, aos indivíduos que sofreram 
tal contacto (Last, 2007). 
 
Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5µm), com passagem breve pelo ar quando a fonte e o 
hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, tosse ou espirro e assentando 
rapidamente nas superfícies (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS). 
 
Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão além dos 
mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do hospedeiro à infeção pode incluir 
sinais ou sintomas clínicos ou estar ausente (infeções assintomáticas) (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 
atualizada a 31/10/2013 da DGS). 
 
Infecciosidade: Característica do agente infecioso que lhe faculta, em maior ou menor grau, a capacidade de 
entrar, sobreviver e multiplicar-se nos tecidos do hospedeiro (Last, 2007). 
 
Limpeza: Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou percetível) presente em 
material, equipamento ou outra superfície, através de processos manuais e/ou mecânicos, que se destina a 
tornar segura a sua manipulação e/ou descontaminação (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 
31/10/2013 da DGS). 
 
Máscara cirúrgica: Equipamento, utilizado pelos profissionais da equipa cirúrgica do bloco operatório, que 
cobre a boca e nariz durante procedimentos cirúrgicos, destinando-se à proteção, tanto dos doentes, como 
dos profissionais de saúde, da contaminação por microrganismos ou fluidos orgânicos. As máscaras cirúrgicas 
também são usadas para proteção dos profissionais, do contacto com gotículas potencialmente infeciosas. 
(Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS). 
 
Máscara: Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e nariz, incluindo máscaras cirúrgicas e de 
procedimentos (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS). 
 
Mucosas: membranas epiteliais que revestem as cavidades do corpo que estão abertas para o exterior, tais 
como as dos tratos digestivo, respiratório e urogenital (Adaptado de Jameson, 2019). 
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Pandemia: Epidemia que envolve vários países ou continentes e que afeta uma população grande (ECDC, 
2010). 
 
Período de incubação: Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do primeiro sinal ou sintoma da 
doença em questão (Last, 2007). 
 
Período de infecciosidade: Intervalo de tempo de contágio (ECDC, 2010). 
 
Pneumonia: Inflamação do parênquima pulmonar (área do pulmão onde se dão as trocas gasosas), 
comprometendo as trocas gasosas e reduzindo a elasticidade do pulmão devido à consolidação das zonas do 
parênquima, o que provoca dificuldade respiratória urogenital (Adaptado de Jameson, 2019). 
 
Risco para a saúde pública: Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, que pode prejudicar a 
saúde das populações, com especial relevo para aquele que se pode propagar a nível internacional ou 
representar um perigo grave e direto (Adaptado de Last, 2007). 
 
Risco: Probabilidade da ocorrência de um evento habitualmente indesejável (tal como doença ou óbito) num 
determinado período de tempo com potencial para causar efeitos deletérios sobre a saúde de populações 
(Adaptado de Last, 2007). 
 
SARS-CoV-2: Anteriormente designado de novo coronavírus ou 2019-nCoV, é o vírus do género coronavírus, 
família Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19 (ECDC, 2020). 
 
Saúde Pública: Ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através de esforços 
organizados da sociedade (Acheson, 1988), tendo como ciência de base a epidemiologia, visando a promoção 
do bem-estar e da qualidade de vida. Pode também referir- se a uma das carreiras médicas existentes em 
Portugal. 
 
Solução antissética de base alcoólica (SABA): preparação de base alcoólica desenvolvida para aplicação nas 
mãos com o objetivo de inativar e/ou temporariamente reduzir o crescimento de microrganismos. Estas 
preparações podem conter um ou mais tipos de álcool com excipientes, outros ingredientes ativos, e 
emolientes (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 - Precauções Básicas do Controlo 
da Infeção). 
 
Vacina: Preparação biológica produzida através de microrganismos (vírus ou bactérias) mortos (inativos) ou 
atenuados, ou através das toxinas por eles produzidos), administrada no sentido de promover imunidade 
contra uma doença específica (DGS, 2017). 
 
Via de transmissão: Transmissão a partir da fonte até ao hospedeiro, através de contacto direto, indireto, 
veículo comum, via aérea ou através de vetor (Last, 2007). 


