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Plano de Contingência – COVID-19 
 

1. Enquadramento 
1.1. O que é o Corona Vírus – COVID-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a 
uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 
Transmite-se: 
− Por gotículas respiratórias; 
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem. 
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pelo agrupamento deverão ter em 
conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 
(superfícies/objetos contaminados). 

 
1.2. Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 
− Febre; 
− Tosse; 
− Falta de ar (dificuldade respiratória); 
− Cansaço. 

 
1.3. Período de incubação e formas de manifestação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias. Como 
medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 
data da última exposição a caso confirmado. 
Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios.  
 
2. Plano de Contingência 

2.1. Efeitos que a infeção pode causar nos estabelecimentos do agrupamento   
Cada situação que possa surgir será avaliada, com a entidade de saúde pública, podendo 
eventualmente ocorrer a limitação de atividades letivas e não letivas (aulas, reuniões, visitas de 
estudo, …) dentro e fora do agrupamento ou o encerramento parcial ou total de um ou mais 
estabelecimentos. 
 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 
2.2.1 Área ou sala de “isolamento” e circuito até à mesma 

A área de “isolamento” deve, preferencialmente, ter ventilação natural ou sistema de ventilação 
mecânica e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou 
cortinados). Esta área deverá estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e 
conforto da pessoa doente, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo 
INEM); kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura de 
pedal com saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron)); solução antisséptica de base 
alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 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. 



A área de isolamento em cada estabelecimento deverá estar devidamente identificada e, de 
acordo com as condições de cada estabelecimento, ficam assim estabelecidas: 

 

Estabelecimento Local de isolamento 

Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro Sala de Primeiros Socorros 

Escola Básica de Castro Sala de Primeiros Socorros 

Escola Básica de Estação Balneário 

Escola Básica de Giesta Biblioteca 

Escola Básica nº 1 de Cerro Sala de professores 

Escola Básica nº 2 de Cerro Antiga sala de Apoio 

Jardim de Infância de Giesta Sala das AAAF 

Escola Básica de Feira Nova Sala de Apoio 

Escola Básica de Portela Sala de Recursos 

Escola Básica de Fonteleite Antigo Balneário 

Escola Básica de Vila Balneário feminino 

Escola Básica de Querelêdo  Sala de Apoio  

 
2.2.2. Procedimentos específicos  
Medidas de prevenção 

− A entrada no espaço escolar fica limitada aos alunos e aos profissionais que trabalham em cada 
estabelecimento, salvo situações com caráter excepcional; 
− Junto aos locais de lavagens de mãos, serão colocados cartazes informativos acerca deste 
procedimento; 
− Sessões de esclarecimentos por grupo / turma; 
− Publicação na página do agrupamento das informações do portal da Direção Geral de Saúde 
(DGS) (https://www.dgs.pt/); 
− Divulgação de informações junto do pessoal docente e não docente;  
− Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) nos locais de maior afluência;  
− Reforço na limpeza e desinfeção dos espaços escolares; 
− Arejamento das salas e espaços ocupados pelas crianças / alunos; 
− Lavagem frequente das mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos, antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam 
sujas; 
− Uso de lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitando-os num caixote do lixo e 
lavando 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. 

 
Processo de alerta de pessoa com sintomas: 

A pessoa com sintomas ou a pessoa que identifique outra com sintomas no estabelecimento deve 
proceder conforme o estipulado no Anexo 1. 
De referir que este processo deve ser o mais célere e expedito possível. 

 
2.2.3. Responsabilidades  

A coordenação global do Plano de Contingência é da responsabilidade do diretor apoiado pela 
equipa operativa constituída por: César Pires (logística dos meios de prevenção), Fátima Aroso 
(comunicação externa e interna).  
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Em cada estabelecimento é responsável pela implementação do Plano de Contingência: 
 

Estabelecimento Responsável 

Escola Básica e Secundária do Coronado e 
Castro 

Fernanda Cachada 

Escola Básica de Castro  Ana Isabel Correia 

Escola Básica de Estação José Cruz 

Escola Básica de Giesta  Emília Pires 

Escola Básica nº 1 de Cerro Paula Costa 

Escola Básica nº 2 de Cerro Alina Azevedo 

Jardim de Infância de Giesta   Maria José Santos 

Escola Básica de Feira Nova  Sónia Coelho 

Escola Básica de Portela  Orquídea Matos 

Escola Básica de Fonteleite  Luísa Damasceno 

Escola Básica de Vila Carla Santos 

Escola Básica de Quereledo  Lurdes Santos 

 
Os responsáveis pelo encaminhamento dos alunos até à área de isolamento em cada 
estabelecimento do agrupamento são os seguintes: 
 

Estabelecimento Responsável Substituto 

Escola Básica e Secundária de Coronado e 
Castro 

Luísa Teixeira Olga Mendes 

Escola Básica de Castro Antero Ribeiro Rosa Oliveira 

Escola Básica de Estação Isolina Sousa Conceição Maia 

Escola Básica de Giesta Alice Torres  Eugénia Barbosa 

Escola Básica nº 1 de Cerro Goreti Ferreira Helena Ramos 

Escola Básica nº 2 de Cerro Marlene Rodrigues Cecília Bartolo 

Jardim de Infância de Giesta Manuela Oliveira Glória Mota 

Escola Básica de Feira Nova Natércia Moreira Helena Cruz 

Escola Básica de Portela Fernanda Azevedo Arnaldina Braz  

Escola Básica de Fonteleite Alexandra Oliveira Marta Moreira 

Escola Básica de Vila Isabel Maia Susana Santos 

Escola Básica de Quereledo  Ana Mendes Fernanda Marques 

 
2.2.4. Contactos dos Profissionais de saúde  

SNS 24: 808 24 24 24 
INEM: 112 
Delegado de Saúde de Santo Tirso: 252809750 
Centro de Saúde de Alvarelhos: 229867060 
Centro de Saúde de Coronado: 229825429 
Bombeiros Voluntários da Trofa: 252400700 

 
2.2.5 Equipamentos e produtos 

Devem estar disponíveis os seguintes equipamentos e produtos: 
− SABA em sítios estratégicos (ex. zona de refeições, área de isolamento), conjuntamente com 
informação sobre os procedimentos de higienização das mãos; 
− Máscaras cirúrgicas para utilização de pessoas com sintomas (caso suspeito);  



− Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis a utilizar, enquanto medida de precaução, por quem 
presta assistência à pessoa com sintomas (caso suspeito);  
− 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 (com espessura de 50 ou 70 
micra). 

 
2.2.6. Informação e formação 

− Divulgar o Plano de Contingência a todos os trabalhadores.  
− Reforçar a informação e verificação das condições da zona de isolamento em cada 
estabelecimento do agrupamento por cada um dos coordenadores. 
− Os coordenadores de estabelecimento devem esclarecer a comunidade escolar, mediante 
informação precisa e clara, sobre o COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a 
ansiedade e, por outro, tomarem conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir. 
− Os coordenadores de estabelecimento devem in(formar) quanto aos procedimentos específicos 
a adotar perante um caso suspeito. 

 
2.2.7. Diligências a efetuar na presença de um caso suspeito de infeção por COVID-19  

− Acionar o Plano de Contingência para COVID-19; 
− Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos em 2.2.2.;  
− Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela 
DGS, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 
 
3. Procedimentos num caso suspeito (Anexo 1) 
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 
de COVID-19, informa a direção (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre no 
estabelecimento, 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 o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”. 
Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 
precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 
 
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. 
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− O (a) Diretor(a) informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

 
4. 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: 
O responsável pela implementação do Plano de Contingência do estabelecimento deve: 
−  Garantir o reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem 
contaminadas; 
− Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 
− Garantir o armazenamento dos 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. 
 
5. 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. 
 
S. Romão do Coronado, 9 de março de 2020 

O Diretor 
Renato Jorge Cruz Carneiro 
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Anexo 1 
Atuação perante a identificação de um caso suspeito por infeção pelo Covid 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso suspeito 
Identificado  

Infeção respiratória aguda grave (febre, tosse, 
dificuldade respiratória, cansaço) requerendo ou 
não hospitalização e: história de viagens para áreas 
com transmissão ativa nos 14 dias antes de 
sintomas ou contacto com caso confirmado ou 
provável de infeção por SARS- Cov-2/Covid-19 nos 
14 dias antes do início dos sintomas ou pessoa que 
tenha estado numa instituição de saúde onde são 
tratados doentes com Covid-19. 

Se adulto: 
- Dirige-se para a sala de 
isolamento, coloca a máscara e 
entra em comunicação com o 
SNS 24:  808 24 24 24 

Se criança ou jovem:  
- É encaminhado para o responsável que, 
devidamente equipado, acompanha a 
criança / jovem, também equipado com 
máscara, para a sala de isolamento.  
- O responsável estabelece a comunicação 
com o 
SNS 24:  808 24 24 24 

Ao sair da sala o responsável: 
- Coloca as luvas e máscara no lixo 
- Lava as mãos e procede à desinfeção - 
SABA 

Informa o coordenador 
de escola 

Informa o Encarregado 
de Educação 

Informa o Diretor 


