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Introdução 

1.1. O que é o Covid-19? 
 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, 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. 
 
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 
humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 
como doença mais grave, como pneumonia. 
 

1.2. Modo de contágio 
 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 
 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

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

 
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 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 corona vírus e, 
em seguida, o contacto com as mucosas orais, 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. 

 

1.3. Principais sintomas 
 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 Febre 

 Tosse 

 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

 Cansaço 
 
Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. 
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1.4 Período de incubação 
 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) estimado é de 2 a 
14 dias, segundo as últimas informações conhecidas. 
 
 
A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a 
evolução do surto. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 
(ECDC) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitem comunicados diários com o 
sumário da informação e recomendações mais recentes. 
 

2. Objetivos 
 
O presente Plano de Contingência tem como objetivo garantir a proteção da 
saúde dos colaboradores e dos clientes, de modo a assegurar a 
operacionalidade e funcionalidade da empresa/entidade numa eventual 
situação de crise provocada por uma pandemia de COVID-19. 
 
Estas orientações pode ser atualizadas a qualquer momento, tendo em conta a 
evolução do quadro epidemiológico e de investigação do COVID-19. 

 

2.1. Princípios subjacentes à elaboração do Plano 
 
Este Plano de Contingência é baseado nos seguintes princípios: 


 Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos 
locais de trabalho (por via de contacto com colegas ou por contacto com 
terceiros, nomeadamente clientes e fornecedores) e limitando a propagação 
no interior das instalações; 

 Assegurar o funcionamento dos serviços considerados essenciais, 
promovendo a continuidade das funções essenciais da empresa; 

 Preparar a resposta operacional para minimizar a propagação da pandemia; 
 Envolver os serviços de medicina do trabalho e as entidades públicas para 

que possam apoiar a empresa nomeadamente nos domínios dos requisitos 
técnicos; 

 Preparar respostas às necessidades de notificação e comunicação, para o 
interior e para o exterior das Empresas (Plano de Comunicação); 

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir apoio na resolução da 
situação de crise; 

 Envolver as entidades que se encontram na cadeia de valor do serviço 
prestado pelas empresas;  

 Preparar o restabelecimento da situação e atividade normais tão rápido e 
seguro quanto possível. 
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3. Âmbito de Aplicação 
 
Este Plano de Contingência aplica-se no que se refere aos seguintes 
componentes: 


 Serviços essenciais que devem ser assegurados; 
 Colaboradores e Clientes 
 Instalações, materiais (EPI’s- Equipamentos de proteção individual) e 

meios informáticos e de comunicação, necessários para assegurar os 
serviços essenciais que vierem a ser identificados; 

 Prestadores de serviços e fornecedores, para assegurar os serviços 
essenciais; 

3.1 Pressupostos 
 
Na elaboração deste Plano foram adotados os seguintes pressupostos, 
baseados pela orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020, da DGS. 



 Monitorização dos trabalhadores assintomáticos caso seja confirmado 
um caso positivo de COVID-19 num trabalhador. 

 Situação de um trabalhador com sintomas de COVID-19 na empresa. 
 
 

4. Prevenção, Monitorização e Resposta 

 
4.1 Prevenção e Monitorização 

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

a) Acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral 
da Saúde; 

b) Divulgação de informação relativa ao COVID-19; 
c) Divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta 

respiratória; procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; 
procedimentos de conduta social); 

d) Identificação dos serviços essenciais ao funcionamento da empresa. 
e) Identificação dos colaboradores que, pelas suas atividades/tarefas, 

poderão ter um maior risco de infeção pelo COVID-19; 
f) Reforço e dispersão pelos espaços da empresa de soluções 

antisséticas de base alcoólica e a aquisição de dispensadores de 
lenços; 

g) Reforçar o plano de higienização após limpeza regular (deverá ser 
utilizado desinfetante) e de superfícies mais manuseadas (p. Ex: 
maçanetas de portas, corrimãos, botões dos elevadores e teclados);- 
Anexo I 
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h) Aquisição de máscaras, termómetros e de outros instrumentos 
necessários à prevenção e combate à contaminação; 

i) Preparação de instalações adequadas para servirem de área de 
isolamento; 
 

Importante  
 

 Para todos aqueles que tenham regressado de áreas com 
transmissão comunitária ativa ou que tenham efetuado escala nessa 
áreas, nos últimos 10 dias, independentemente de apresentarem 
sintomas sugestivos de doença respiratória, a obrigação de contactar 
o 808 24 24 24 (SNS24), a informar sobre a história de viagem e 
seguir as orientações indicadas. 

 Todos aqueles a quem for recomendado, pelo SNS24, algum período 
de quarentena têm a obrigação de informar a sua situação à 
empresa; 

 

4.2 Mobilização da resposta 
 
A mobilização da resposta deve ser ativada quando for identificado um 
colaborador suspeito de estar infetado por COVID-19.  
A mobilização da resposta pode incluir, entre outras, as seguintes medidas: 
 

a) Acionamento da área de isolamento;  
b) Definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente 

desativados; 
c) Determinação de casos em que se justifique o trabalho à distância, com 

recurso a meios tecnológicos de informação e comunicação; 
d) Fornecimento a funcionários dos equipamentos (computadores, 

telemóveis) adequados para garantia dos serviços essenciais; 
e) Suspensão das deslocações  
f) Restrição de reuniões presenciais, ao mínimo essencial, devendo ser 

privilegiada a reunião à distância, através de meios tecnológicos de 
informação e comunicação. 

 
 

5. Gestão do Plano de Contingência 

5.1. Fases de implementação do Plano de Contingência 
 
O desencadear da implementação dos procedimentos e medidas estabelecidos 
neste Plano resulta de comunicação externa pelas autoridades de saúde, no 
âmbito da implementação do Plano de Contingência Nacional e da validação 
da Direção Geral. 
 

Fase 1 – Planeamento 
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Implementar as medidas de prevenção e de preparação para fazer face ao 
período crítico. 
 
 
Fase 2 – Pré-pandemia 
 
Ativação do plano de contingência. 
 
Fase 3 – Pandemia 
 
Acionamento dos recursos disponíveis para a intervenção de maneira a 
minimizar os efeitos da infeção por COVID-19 e assegurando os serviços 
essenciais. 
 
Fase 4 – Reposição da normalidade 
 
Implementar as medidas de reabitação a fim de recuperar os serviços afetados 
e restabelecer a normalidade. 
 

6.  Plano de Contingência  
 

6.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador (es) 
pode causar no serviço ou entidade. 

 

 

A empresa deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) 
dos trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes 
públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 
 
Ter em atenção: 
 

 As atividades desenvolvidas que são imprescindíveis de dar 
continuidade e aquelas que se podem reduzir ou 
encerrar/fechar/desativar. 

 Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de 
serviços e logística) que são necessários manter em funcionamento para 
a empresa e para satisfazer as necessidades básicas dos clientes. 

 Os trabalhadores que são necessários garantir, sobretudo para as 
atividades que são imprescindíveis para o funcionamento da empresa. 
Deve-se equacionar a possibilidade de afetar trabalhadores adicionais 
(contratados, trabalhadores com outras tarefas, reformados) para 
desempenharem tarefas essenciais da empresa e, se possível, formá-
los. 

 Os trabalhadores que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter 
um maior risco de infeção por SARS-CoV-2. 
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 As atividades que podem recorrer de formas alternativas de trabalho ou 
de realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, 
reuniões por vídeo e teleconferências e o acesso remoto dos clientes. 

 O registo biométrico deixa temporariamente de ser feito através do 
reconhecimento de impressão digital, sendo efetuado por outros 
métodos. 

 
 

6.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção 
por SARS-CoV-2 de trabalhador (es). 

 

 Estabelecer uma área de “isolamento” e o (s) circuito (s) até à mesma 
 
A colocação de um trabalhador na área de “isolamento” visa impedir que outros 
trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo 
evitar a propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade. 
 
A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação 
mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis. Deverá estar equipada 
com: telefone; cadeira ou marquesa; kit com água e alguns alimentos não 
perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de 
plástico); solução antisséptica de base; toalhetes de papel; máscara (s) 
cirúrgica (s); luvas descartáveis; termómetro.  
 
Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária 
devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de 
papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito. 
 

 Estabelecer procedimentos específicos 
 
Processo de alerta de Trabalhador com sintomas e ligação 
epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19) 
 
− O Trabalhador com sintomas - ou o trabalhador que identifique um 
trabalhador com sintomas na empresa – e a chefia direta e o empregador 
 
Procedimentos básicos para higienização das mãos (Anexo III) 
 
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; 
 
 
Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (Anexo IV) 
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(incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a 
máscara); 
 
Processo (interno) de registo de contactos com o Caso Suspeito. (Anexo 
V) 
 

 Definir responsabilidades (Anexo V) 
 
 
Estabelecer que: 
 

 Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma 
situação de doença enquadrada como Trabalhador com sintomas e 
ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 
COVID-19; 

 Sempre que for reportada uma situação de Trabalhador com sintomas, a 
chefia direta do trabalhador informa, de imediato, o empregador. 

 Nas situações em que o Trabalhador com sintomas necessita de 
acompanhamento, os o (s) trabalhador (es) que acompanha 
(m)/presta(m) assistência ao doente devem estar definidos. 

 

 Identificar os profissionais de saúde e seus contactos 
Ter disponível na empresa, em local acessível, os contactos do Serviço de 
Saúde do Trabalho e, se possível, do (s) médico (s) do trabalho responsável 
(veis) pela vigilância da saúde dos trabalhadores da empresa. 
 
 

 Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos 
 

 Solução antisséptica de base alcoólica  
 Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso 

suspeito); 
 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis 
 Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias 

e noutros locais onde seja possível a higienização das mãos; 
 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico 
 Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou 

descartados após utilização.  
 Produtos de higiene e limpeza. 

  

 Informar e formar os trabalhadores (Anexo VI) 
 Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores. 
 In (formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a 

adotar perante um caso suspeito na empresa. 
 

 Diligências a efetuar na presença de trabalhador (es) suspeito de 
infeção por COVID-19 na empresa 

 
 Acionar o Plano de Contingência da empresa para COVID-19; 
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 Confirmar a implementação dos procedimentos específicos. 
 Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo 

com o disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de 
Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

 
 
 
 
 

6. Procedimentos num Caso Suspeito 

 
Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 
epidemiológica, ou que identifique um trabalhador na empresa com critérios 
compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a chefia direta 
(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”,  
 

 
 
 
A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias 
estabelecidas no Plano de Contingência da empresa.  
 
Sempre que possível, deve ser assegurada distância de segurança (superior a 
1 metro) do doente. Quem acompanhar o doente deve colocar, momentos 
antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 
descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo 
de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente.  
 
O doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento” contacta o 
SNS 24 (808 24 24 24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição 
clínica o permitir.  
A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. Deve ser verificado se a 
máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, 
de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 
Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida -
máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a 
máscara estiver húmida, deve ser substituída por outra. 
 
Após avaliação, o SNS 24 informa o doente: 
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 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os 

procedimentos adequados à situação clínica do doente;  
 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha 

de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação 
da suspeita. Desta validação o resultado poderá ser:  

 

 Caso Suspeito Não Validado. Este fica encerrado para COVID-19. O 
SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação 
clínica do trabalhador. O trabalhador informa o empregador da não 
validação, e este último deverá informar o médico do trabalho 
responsável. 

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de 
Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão 
de contactos. A chefia direta do Trabalhador informa o empregador da 
existência de um caso suspeito validado na empresa 
 

Na situação de Caso suspeito validado: 
 O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” 

(com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), 
até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital 
de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para 
testes laboratoriais; 

 O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica 
interditado (exceto aos trabalhadores designados para prestar 
assistência); 

 O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na 
identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito 
validado); 

 O empregador informa o médico do trabalho responsável pela 
vigilância da saúde do trabalhador; 

 O empregador informa os restantes trabalhadores da existência de 
Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes 
laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação 
estabelecidos no Plano de Contingência. 

 

7. Procedimentos perante um Caso suspeito validado 

 
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 o empregador dos resultados dos testes 
laboratoriais e: 

 Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo 
aplicados os procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza 
e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de 
Contingência da empresa; 
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 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: 
 
O empregador deve: 
 
 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 posto de trabalho do 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. 

 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do 
trabalho, comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas 
na empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente 

 

8. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas 
no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado 
de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de 
vigilância. 
 
O contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 
“Alto risco de exposição” é definido como alguém do mesmo posto de 
trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do doente ou que esteve 
face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço 
fechado ou que partilhou com um Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias 
 
“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como alguém que 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) ou que prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha 
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seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e 
luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 
 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. 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: 
 

 
 
De referir que: 
 
 
 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; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na 

empresa, este deve dirigir-se à área de isolamento e comunicar à chefia; 

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 
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 Anexo I - Registo de higienização 
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 Anexo III - Lavagem das Mãos 

 Anexo IV – Colocação/Remoção de máscara cirúrgica 

 Anexo V - Contactos e responsabilidades 
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