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PLANO DE CONTINGÊNCIA – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR 

0 – ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos os 
serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e 
permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 
Nesse sentido, o Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim, elaborou um plano de contingência 
que procura responder, de modo adequado e em estreita articulação com o pessoal docente e não docente, as 
famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa, as possíveis 
consequências de uma epidemia relacionada com o COVID-19. 
Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma epidemia, pela possibilidade 
de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais e que o conhecimento das 
manifestações da doença e das suas formas de transmissão constitui a melhor forma de adotar medidas 
adequadas à sua prevenção, a elaboração deste plano de contingência assume particular importância. O mesmo 
assenta nas orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e na reunião de trabalho havida na Delegação de 
Saúde. 
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se destacam a 
INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela 
DGS de acordo com a evolução da situação. 
Este documento, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por 
Plano de Contingência, define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta 
do Agrupamento (entenda-se, de cada escola que o constitui), centrando-se nas questões operacionais a 
acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, 
assegurando a continuidade da atividade. 
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e 
informações emitidas e a emitir pela DGS. 
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola, evitando o absentismo de professores e 
alunos, assistentes educativos e membros da comunidade educativa, bem como as respetivas repercussões nas 
atividades escolares, no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa envolvente. Consiste, 
também, num conjunto de medidas e ações a desenvolver oportunamente, de modo articulado, em cada fase 
de possível epidemia.  
A elaboração de um Plano de Contingência é da responsabilidade de cada Instituição Escolar e inicia-se com a 
análise das possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas áreas críticas de atividade, 
perante diferentes cenários de absentismo e disfunção social. As medidas necessárias, as suas calendarizações, 
bem como as responsabilidades de cada indivíduo, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da 
epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que deve fazer em situação de crise e o que esperar das ações 
desenvolvidas por si e pelos restantes membros da comunidade educativa, daí dizermos que este plano não está 
fechado, será um documento aberto e permanentemente atualizável, em função da evolução da situação de 
propagação do vírus/ novos  acontecimentos/ novas orientações. As suas versões, para melhor identificação, 
encontram-se identificadas no cabeçalho, no canto superior direito.  
O plano apresenta uma versão integral e uma versão simplificada, para divulgação e afixação como previsto na 
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sua parte final. 
O Plano de contingência pretende responder às seguintes três questões:  

1- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes pode 
causar na escola?  
2- O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?  
3- O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, não docente ou visitante, suspeitos de 
infeção?  

 

1.O QUE É O CORONAVÍRUS?  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID19. Normalmente 
estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou 
evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.  
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto 
próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for 
o período de contacto com uma pessoa infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou 
espirra (secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante.  
Considera-se que o 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 1 mícron).  

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 e ainda através do 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).  
 
1.1. Principais sintomas  
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  

- febre  
- tosse  
- falta de ar (dificuldade respiratória)  
- cansaço  

De forma geral, esta infeção pode causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais 
fragilizado, pessoas idosas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias.  
 
1.2. Tempo de incubação e formas de manifestação  
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 
informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 
contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  
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2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

2.1 Como posso proteger-me?  

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene, etiqueta 
respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e transmissão da doença:  

• Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória;  
• Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s doente/s;  
• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de 
papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel ao lixo);  
• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.  

 

2.2 Como sei se estou infetado?  

Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória e se regressou recentemente de áreas afetadas ou contactou com 
caso provável ou confirmado de COVID-19, ligue para o SNS 24 (808 24 24 24) e siga as orientações dos 
profissionais de saúde.  

 

3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Tendo em vista garantir o normal funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, ou seja, dar continuidade 
às atividades letivas, assim como à prestação de serviços a vários níveis, poderão ser equacionadas a eventual 
ocorrência das seguintes situações:  

a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais 
abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades letivas, dando preferência a formações à distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no âmbito 
de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento do bar dos alunos, cantinas, refeitórios e utilização de outros espaços 
comuns. 

f) Suspensão de visitas de estudo de âmbito nacional e internacional. 

A determinação destas medidas será feita pelo diretor, o qual poderá colher parecer de outras estruturas, 
sempre que entendido. 

 

3.1. Atividades essenciais e prioritárias:  

• Limpeza de espaços e desinfeção;  

• Segurança / vigilância do edifício;  



4 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVER-O-MAR, PÓVOA DE VARZIM 

VERSÃO 01.01 – 08.03.2020 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA  -  COVID -19 
 
  

  

• Serviços administrativos;  

• Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação, fornecedores…);  

• Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola.  

Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens ou serviços, como 
por exemplo fornecedores, após a comunicação de informação considerada relevante e a sensibilização para o 
uso de máscara.  

 

3.2. Atividades não prioritárias (passíveis de eliminação temporária):  

• Visitas de Estudo – suspensão até novas indicações;  

• Atividades letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no entanto, deverá ser mantida até à medida 
do possível.  

 

3.3. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise:  

• Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorre-se ao sistema de substituição das respetivas 
aulas e gestão das disponibilidades de horário dos outros docentes, de modo a assegurar a lecionação das aulas.  

• Desta forma, torna-se necessário, garantir os contactos por e-mail de todos os alunos e Pais ou Encarregados 
de Educação (para além do telefónico) e assegurar o acompanhamento individualizado aos alunos que 
manifestarem mais necessidade de apoio.  

• No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, Pais e Encarregados de Educação, 
professores e funcionários, informações referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância a 
adotar, sobretudo através de site da Escola e por e-mail. Outra informação adicional poderá ser consultada na 
página Escola.  

 

3.4. Medidas Gerais de Higiene Pessoal  

• Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória;  

• Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s doente/s;  

• Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou 
com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel ao lixo);  

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.  

 

3.5. Medidas de Higiene do Ambiente Escolar  

• Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos  

• Promover o arejamento dos espaços.  

• Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos de uma boa 
higienização das mãos em todos os locais onde esta possa ser feita (WC’s, junto aos dispensadores de solução 
antisséptica de base alcoólica, entrada da Escola, secretarias e outros serviços escolares…).  

• Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a aquisição de bons hábitos de 
higiene.  
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• O pessoal docente e não docente deve promover os bons hábitos em relação à lavagem das mãos e às regras 
de etiqueta respiratória.  

• A Escola disponibilizará os necessários dispensadores com solução antisséptica de base alcoólica e sabão em 
todos os espaços das suas instalações que achar necessário (como por ex: biblioteca, sala de professores, salas 
de informática, laboratórios…). No caso do 1º ciclo e JI, esta tarefa será articulada com a autarquia. 

• Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo preferencialmente com tampa de 
fácil abertura para depósito dos resíduos. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com muita regularidade, 
usando sempre luvas descartáveis.  

• A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa será feita diariamente, 
como já é prática na Escola.  

 

3.5.1 Limpeza de espaços: 

Será elaborado um documento de monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção das instalações da 
Escola que contemplará:  

• O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas abertas durante os intervalos.  

• Limpeza/higienização regular e intensa com detergente apropriado, assim como solução antisséptica de base 
alcoólica de:  

• Maçanetas e puxadores de portas;  

• Portas de WC;  

• Armários;  

• Torneiras;  

• Telefones;  

• Teclados e ratos de computador;  

• Interruptores;  

• Torneiras e autoclismos;  

• Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho (final da manhã, tarde e noite);  

• Mesas de trabalho dos alunos aquando cada mudança de cada turno de alunos;  

• Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 

3.6. Medidas de isolamento e distanciamento social 

• Os professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e outros devem apresentar-se de boa saúde 
nas instalações da Escola.  

• Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória, não deve frequentar a Escola.  

• Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, encarregados de 
educação) que manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.  

• Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 (808 24 24 24), o Delegado de saúde 
e/ou o Centro de saúde.  
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• Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação suspeita de doença, de acordo com os 
sintomas descritos, entre funcionários ou alunos, designadamente a existência de sintomas de gripe devem 
telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as instruções que lhes forem transmitidas.  

 

3.7. Situação de doença: procedimentos 

Caso se verifique uma situação de doença por parte de um aluno ou de um profissional, deverão ser tomadas as 
seguintes medidas: 

 ➢ Isolamento do indivíduo num espaço apropriado, devendo posteriormente ser bem arejado, limpo e 
desinfetado logo após a sua utilização;  

➢ Este indivíduo será acompanhado por um dos responsáveis deste plano. 

 

3.7.1 Sala de isolamento  

A área de isolamento visa evitar o contacto direto dos trabalhadores e das crianças com a pessoa que tenha 
sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito e permitir um 
distanciamento social deste, relativamente às restantes pessoas 

“Área de isolamento” definidas para cada escola: 

Escola Área de isolamento Obs 

EB de Aver-o-Mar GAMA Bloco C 

EB de Agro Velho Sala 26 Espaço CAA 

EB de Refojos Sala de Profs  

EB de Navais Sala de Profs  

EB de Fieiro Sala nº 2 Espaço de convívio 

EB e Aldeia Sala CAF  

EB de Barros Sala de aula usada como “ginásio”  

EB de Teso Sala de professores (1º piso)  

 

A área de “isolamento” deve ter: 

- ventilação natural 

- revestimentos lisos e laváveis (não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados) 

- telefone (ver ponto seguinte –2.2.2, alíneas C e D);  

- cadeira, para descanso do trabalhador/aluno enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte 
pelo INEM 

- kit de água e alguns alimentos não perecíveis 

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco plástico) 

- solução antisséptica de base alcoólica: disponível no interior e à entrada desta área 
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- toalhetes de papel 

- máscara(s) cirúrgica(s) - a utilizar pelo doente e quem com ele contacta 

- luvas descartáveis - a utilizar pelo doente e quem com ele contacta 

- termómetro 

-Nesta área ou próxima, deve existir uma instalação sanitária, que ficará para uso exclusivo do caso suspeito. 

 

Nota: materiais a providenciar pelas escolas: 

- Solução antisséptica de base alcoólica; 

- Máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador (caso suspeito); 

- Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis (para os trabalhadores que prestam assistência ao trabalhador); 

- Toalhetes de papel; 

- Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70micra) 

- Equipamentos de limpeza de uso único (que devem ser eliminados após utilização). Quando a utilização única 
não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização); 

- Produtos de higiene e limpeza (incluindo corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza deve 
ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante; 

- termómetro. 

Obs.: estes produtos serão adquiridos, no caso do 1º ciclos e JI, em articulação com a autarquia. 

 

3.7.2. Acompanhamento de indivíduos infetados na sala de isolamento  

O acompanhante do caso suspeito deverá seguir as indicações para evitar o contágio (Cfr também ponto 3.7.4):  

Considerando que cada escola, em função da sua arquitetura, apresenta uma distinta organização de espaços, 
apresenta-se um quadro com os espaços designados para “Área de isolamento”, devendo aplicar-se, no acesso 
ao mesmo, os seguintes princípios:  

A) o acesso deverá fazer-se pelo circuito mais direto, pelos circuitos usuais de circulação, evitando a passagem 
em áreas onde estejam outros utilizadores do espaço. 

B) sendo o espaço uma sala de aula, em caso de ocupação, deverá previamente garantir-se a retirada dos 
utentes desse espaço, por circuito preferencialmente distinto do usado pelo caso suspeito.  

C) aquando do encaminhamento para o espaço, deverá ser providenciado acesso a um telefone, devendo usar-
se, para o efeito, o equipamento móvel existente em cada escola (no caso da EB de Aver-o-Mar deverá ser o 
equipamento que está nos serviços administrativos); caso o equipamento esteja com níveis baixos de bateria, 
deverá também disponibilizar-se o respetivo carregador do equipamento; 

D) caso o caso suspeito seja um adulto, deverá ser este a desenvolver o contacto com o SNS24, mas caso se 
trate de um aluno, tal deverá ser feito por um adulto, estabelecendo que seja, e por esta ordem: 

a. O professor que na altura estava com o aluno em aula/ atividade; 

b. O funcionário de serviço no setor onde o aluno se encontrava, quando não em aula; 
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c. O funcionário de serviço no setor onde se situa a área de isolamento; 

d. Outro elemento, a designar pelo coordenador de escola/ direção; 

E) No caso do apoio do adulto, este deverá usar luvas e máscaras, devendo permanecer a uma distância mínima 
de 1m do aluno (o aluno também deverá usar máscara, devendo permanecer com os braços cruzados, para 
evitar contactos). 

F) Após a libertação do espaço, este deverá ser devidamente higienizado. 

G) Numa situação de surgimento de caso suspeito, deverá, quando em sala de aula, proceder-se ao 
rastreamento dos contactos do suspeito naquele dia (se em sala de aulas, identificar a planta da sala; se noutros 
locais, registar depoimento do implicado em termos de contacto [onde esteve desde que chegou à escola] …). 

Nas salas onde existam mesas duplas, deverá, para agilização do procedimento anterior, procurar manter-se o 
mesmo par de alunos ao longo do dia. Nesse sentido, deverá o diretor de turma/ professor titular/ educador, 
complementar a medida anterior, com atualização das plantas de sala, que deverão ser entregues na direção 
sempre que a sala de isolamento foi acionada. 
 

H) Quando a comunicação da suspeição acontece ao final do dia, deverá ser contactado o Encarregado de 
educação, o qual deverá contactar o SNS24 e realizar os procedimentos indicados, a partir de casa. 

• Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada a Linha de Saúde 24 (808 24 
24 24) e serão seguidas as instruções transmitidas.  

• No caso de uma situação de doença de um aluno, será feita igualmente a evacuação da sala onde este se 
encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço e aplicando os procedimentos de higienização e 
desinfestação previstos.  

• No caso de uma situação de doença de um profissional (docente ou não docente), será feita a evacuação da 
sala onde este se encontrava aplicando-se os procedimentos de higienização e desinfestação previstos.  

• No caso de se tratar de um menor, dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou Encarregados de Educação, 
os quais devem tomar providências no sentido de retirar o aluno da Escola e levá-lo para casa, em articulação 
com o SNS24 e os procedimentos já desencadeados pela escola.  

• No caso de se tratar de um profissional adulto (docente ou não docente), dever-se-á contactar os Familiares, 
os quais devem tomar providências no sentido de retirá-lo da Escola e levá-lo para casa em articulação com o 
SNS24 e os procedimentos já desencadeados pela escola. 

• No caso de um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está em casa com sintomas da 
doença, ou com a doença:  

• Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos.  

• Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados.  

• Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior proximidade em contexto 
escolar.  

• Justificação das ausências de acordo com o já previsto.  

 

3.7.3 Responsáveis: 

Cada escola deve definir responsabilidades, criando uma estrutura de comando e controlo, rede de 
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comunicação de contactos atualizada, identificar os profissionais de saúde e respetivos contactos, 
designadamente, as Autoridades de Saúde Locais. 

 

3.7.3.1 Organograma  específico - intervenientes 

Função no 
Plano 

Função na Escola Nome contacto Suplentes 

Coordenador 
Diretor Carlos Gomes de Sá 

933192219 
  

Apoio à 
coordenação 

Subdiretora Helena Costa 
933192219 

Adjunto do diretor Emília Quintas 
933192219 

 José Rocha 
933192219 

 Coordenador de estabelecimento Carolina Teixeira  

(EB1 de Aldeia - 939107525) 

Paulo Gonçalves 
(EB1/ JI de Agro Velho - 939107512) 
Mafalda Marinho 
(EB1 de Fieiro - 939107524) 
Isabel Nascimento 
(EB1 Refojos - 939107502) 
Clarinda Costa 
(EB1/JI de Navais - 939107527) 
Mª Augusta Ferreira 
(EB1 de Barros e JI Barros 1 - 939107533) 
Carina Monte 
(EB1/JI de Teso - 939107537) 

Vera Baldaia 
 
Fátima Magalhães 
 
Alexandre Cardoso 
 
Raquel Novais 
 
Dora Ribeiro 
 
Ana Teixeira 
 
Ynês Pires 

  Chefe Serviços Administrativos Ana Cândida Brito Céu Barreira 

  Coordenador dos Assistentes 
Operacionais 

Ana Gomes Filomena  Oliveira 

  Representantes da Ass. Pais  Carlos Pinheiro  Patrícia Pinheira 

 

3.7.4  Procedimentos num caso suspeito 
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória 
aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

A) 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; 

B) Sempre que for repostada uma situação de trabalhador com sintomas, a chefia direta do trabalhador informa, 
de imediato, o Diretor (ou alguém por este designado); 

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

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, 
informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para 
a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 
(808 24 24 24). 

Nas situações necessárias (ex. dificuldades de locomoção) o responsável acompanha o aluno/trabalhador até à 
área de “isolamento”. 
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Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, devem 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 (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador 
doente. 

Este aluno, docente ou trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 
máscara deverá ser colocada pelo próprio. 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, o próprio deve substituí-la por outra. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação 
epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

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 (a) Diretor(a) / Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

 

3.7.5 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 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 a escola 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; 
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- 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.     

 

4- PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

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 metros) 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 respiratórias. 

 

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). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da 
última exposição a caso confirmado. 

 A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

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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5) PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

5.1 Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao estrangeiro, 
recomenda-se a devida ponderação relativamente à 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 COVID-19, 
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. 

 

5.2 Medidas de prevenção diária 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 
respiratórias. 

 

6. Contactos:  

• Linha Saúde 24 – 808 24 24 24  

• Centro de saúde –  252299030 -  aces.povoa-vconde@arsnorte.min-saude.pt 

• Bombeiros Voluntários –  252 291 500 

• Delegado de Saúde – 252299030 (ACES Grande Porto IV - Póvoa do Varzim / Vila do Conde)  

• Dr. Luís Castro (Delegado de Saúde – Coordenador) 

• Drª. Vanessa Rodrigues (Delegada de Saúde e responsável pela Área da Vigilância Epidemiológica das doenças 

mailto:aces.povoa-vconde@arsnorte.min-saude.pt
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infeciosas e emergências em Saúde Pública) 

• Enf. Maria José Martins (Responsável da Saúde Escolar no Agrupamento) 

• (O Agrupamento dispõe dos contactos telefónicos diretos para estes profissionais de saúde, assim como os 
seus endereços eletrónicos) 

• Escolas – Ver tabela ponto 3.7.3.1 

 

7. Quadro síntese de procedimentos 
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8 - Divulgação e Avaliação do Plano 

Este plano foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde e DGEstE. O 
Plano será divulgado pela Escola e explicado a todos os membros da comunidade educativa. Para tal, será 
remetido aos professores e funcionários, havendo uma reunião para posterior esclarecimento de dúvidas, se tal 
se vier a tornar necessário. Por sua vez, estes farão a sua apresentação junto dos alunos, destacando os 
procedimentos a seguir.  

Este Plano será publicado na página eletrónica do Agrupamento e afixado nos lugares de hábito, na sua versão 
simplificada (sínteses em função do público alvo). 

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades competentes e de acordo 
com novas orientações emanadas. 

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de Contingência que 
potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de acordo com a enquadramento 
legal em vigor). 
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9 - Anexos 

Anexo 1: versão resumida do Plano de Contingência 

Acessível em: https://ebaveromar.com/coronavirus-informacao/ 

 

Anexo 2: modelo de mapa de monitorização da manutenção (ponto 3.5.1)  

 

 

Anexo 3: modelo de lista de identificação dos contactos próximos (a disponibilizar em ficheiro excel) 

 

https://ebaveromar.com/coronavirus-informacao/

