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Introdução 
O CBEI deverá estar preparado para a adoção de medidas adequadas para a prevenção 
e contenção da infeção pelo Coronavírus (COVID-19), em estreita articulação com as 
Autoridades de Saúde Locais, Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, Estrutura 
Dirigente e respetivos trabalhadores, utentes e sócios. 
Consideramos que conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas 
de transmissão, constitui a melhor forma de, sem alarmismos, adotar as medidas de 
prevenção mais adequadas. 
 

Objetivo  
Os organismos internacionais e as autoridades nacionais de saúde têm estado a 
acompanhar e a alertar a sociedade e as empresas para a propagação da infeção 
respiratória aguda, provocada pelo COVID-19. 
Caso a propagação da doença venha a atingir Portugal, o nosso papel é fundamental, 
no que diz respeito à proteção da saúde e segurança dos nossos trabalhadores, utentes, 
sócios, fornecedores e demais visitas, pela adoção de medidas e procedimentos que 
impeçam a propagação da infeção, contribuindo desta forma para reduzir o seu 
impacto no CBEI, na economia e na sociedade. 
No sentido de antecipar e gerir o impacto de uma eventual situação de propagação da 
desta doença em Portugal, o presente plano de contingência (PC) estabelece e 
descreve os procedimentos internos a adotar pelo CBEI, de forma a prevenir, minimizar 
e gerir os riscos de infeção e propagação da doença entre os seus trabalhadores e desta 
forma assegurar a continuidade do funcionamento dos diversos serviços, processos de 
negócio e relações com os clientes e outras instituições.  
 

Considerações gerais 
Coronavírus (COVID-19) 
Os Coronavírus são conhecidos, desde meados dos anos 60, causando doença no ser 
humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como 
doença mais grave, nomeadamente como pneumonia. 
O novo coronavírus, denominado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 
dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan, China. Este novo agente nunca tinha sido 
previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade 
mencionada.  
O Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional decretou 
Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. De acordo com o European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), o impacto potencial dos surtos por 
COVID-19 é elevado, sendo provável a propagação global do vírus. Recomenda-se que 
as empresas/pessoas coletivas elaborem os Planos de Contingência específicos para 
responder a um cenário de epidemia ou pandemia pelo novo COVID-19. 
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Especifica na EU 
De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste 
momento, um risco moderado a elevado de importação de casos de Coronavírus 
(intitulado de COVID-19) nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu 
(UE/EEE), sendo o risco de transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde 
que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas. 
Neste sentido, encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades 
competentes da área governativa da saúde, o Governo Português adota, desde já, um 
conjunto de ações em termos de planeamento e coordenação de recursos 
multissetoriais, de modo a diminuir os impactos sociais e económicos que possam vir 
a ocorrer por vicissitudes várias do funcionamento dos empregadores públicos, 
mantendo, tanto quanto possível, a operacionalidade dos serviços e estabelecimentos 
na continuidade  prestação do serviço público. 
Pretende-se, assim, desenvolver e manter atualizado um adequado plano de 
contingência que permita obviar ou minimizar os efeitos na resposta, assegurando a 
menor perturbação possível ao seu exercício. 

 

Especifica no CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira 
Considerando a taxa de mortalidade e a velocidade de disseminação do COVID- 19 até 
à data, o fator que mais tem preocupado as diversas entidades, públicas e privadas, é a 
taxa de absentismo quer para conter a rápida propagação do Vírus, quer por 
necessidade de períodos de quarentena, quer em virtude de um contágio, quer ainda 
como resultado da necessidade de assegurar o adequado apoio social e familiar; 
Importa, face ao presente cenário, antecipar o efeito que uma possível pandemia possa 
vir a provocar desenvolvendo mecanismos adequados que minimizem os seus efeitos, 
designadamente: 
 
Às taxas de absentismo: 
O acréscimo de recursos face à necessidade de acompanhar, dentro das suas 
competências legais, a implementação de algumas das medidas de saúde pública. 
Daqui resulta a necessidade imediata de serem identificadas as medidas e 
procedimentos mais adequados para assegurar a redução dos perigos para a saúde dos 
elementos da comunidade educativa do CBEI, especialmente bebés e crianças e obviar 
a eventuais e expectáveis efeitos do absentismo, procurando-se garantir a continuidade 
das missões essenciais do CBEI. 
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RESPONSABILIDADES 
Responsabilidades do Estado 
Compete ao Estado garantir, em permanência, a proteção, a segurança dos cidadãos e 
o normal funcionamento das instituições; 
Do cumprimento desta obrigação e considerando a multiplicidade de ameaças que, 
atualmente, as sociedades enfrentam, resulta incontornável a necessidade de serem 
identificados os possíveis mecanismos e instrumentos que permitam um adequado 
nível de preparação, prontidão e reação do Estado e das diversas instituições; 
Importa, assim, efetivar uma matriz de planeamento flexível, para que possa ser 
atingido um nível de preparação que permita o eficaz cumprimento dos seus objetivos 
de prevenir, atenuar, socorrer e apoiar os cidadãos. 

 
Responsabilidades da Autoridade de Saúde 
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave perigo para a Saúde 
Pública, procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços 
e estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo 
a interrupção ou suspensão de atividades ou de serviços, bem como o encerramento 
de estabelecimentos. 
 

Responsabilidades das Organizações 
As organizações têm um papel fulcral a desempenhar na proteção da saúde e da 
segurança da comunidade, assim como são cruciais na limitação do impacte negativo 
sobre a economia e a sociedade. 
Assim, é muito importante que sejam desenvolvidos e atualizados com a informação 
disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Planos de Contingência de forma a 
que sejam cumpridas as recomendações no âmbito da prevenção e do controlo da 
epidemia. 
Cada organização é responsável por assegurar condições de segurança e de saúde, de 
forma continuada e permanente, em particular da comunidade escolar e em especial 
do da comunidade o ensino superior, tendo em conta os princípios gerais de prevenção 
e de precaução. 
As prescrições mínimas de proteção e da segurança da comunidade escolar contra os 
riscos da exposição a agentes biológicos estão estabelecidas na legislação. 
 
 

Transmissão do Coronavírus (COVID-19) 
Ainda está em investigação a via de transmissão.  
A transmissão pessoa-a-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 coronavírus e, em 
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seguida, o contacto com as mucosas oral, 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.  
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir deverão ter em conta as vias 
de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 
(superfícies/objetos contaminados). 
 

Incubação, sinais e sintomas 
O período de incubação atualmente definido pela OMS e DGS é de 2 a 14 dias.  
Durante o período de incubação a pessoa infetada pode não manifestar os sintomas 
associados à infeção embora exista pelo menos um caso reportado de transmissão por 
pessoas assintomáticas. Este padrão obriga a cuidados de prevenção redobrados. 
Os sintomas das infeções por coronavírus causam, habitualmente, doenças 
respiratórias leves a moderadas, similares a uma vulgar constipação. 
No entanto, podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como 
febre, tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias. 
 

Definição de caso suspeito 
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser 
adotada: 
 

CRITÉRIOS CLÍNICOS  CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Tosse 
Pessoas que viajaram para áreas ou países com casos 
positivos por COVID-19 nos 14 dias antes do início 
destes sintomas 

Febre alta  
Contacto com caso já confirmado ou caso provável 
de infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do início 
destes sintomas 

Falta de ar e dificuldade 
respiratória 

Pessoa que tenha estado num local onde são 
tratados doentes confirmados com COVID-19 

Dores musculares  
Pessoa vinda de um país com casos positivos de 
COVID-19 nos 14 dias antes do início destes sintomas 

Secreções na garganta  
Pessoa vinda de um país com casos positivos de 
COVID-19, não tendo ainda ultrapassado os 14 dias de 
possível incubação 
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Definição de Epidemia 
Uma epidemia ocorre quando a concentração de determinados casos de uma doença 
num mesmo local e época é nitidamente em excesso em relação ao que seria 
teoricamente esperado. 
O número de casos indicativos da presença de uma epidemia devido a um agente 
transmissível varia de acordo com o agente, dimensão, tipo e estado imunitário da 
população exposta. 

 
Definição de Pandemia 
Uma pandemia ocorre quando um novo vírus, para o qual a população tem uma 
suscetibilidade quase universal, surge com a capacidade de infetar e ser transmitido 
entre humanos, podendo produzir um impacte significativo na sociedade; 
A situação de pandemia prende-se com a propagação de um vírus à escala 
intercontinental, não estando necessariamente relacionada com a severidade de 
sintomas ou mortalidade da doença; 
A pandemia pode evoluir por ondas sucessivas, cada uma com a duração de 8 a 12 
semanas, com intervalos que podem ser de apenas um mês e a sua contenção só será 
possível em estádios muito precoces, pelo que as medidas a tomar no seu início se 
destinam, principalmente, a atrasar a progressão da doença, permitindo o seu melhor 
controlo, até que exista a possibilidade de vacinação. 
A verdadeira dimensão resultante de uma pandemia é imprevisível, mas, a acontecer, 
as autoridades de saúde antevêem que possam ser afetadas parcelas significativas da 
população, provocando eventuais ruturas nos domínios social e económico. 
 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO PLANO 
O presente Plano aplica-se a todas as áreas, comunidade do CBEI–Centro de Bem Estar 
Infantil de Vila Franca de Xira e a todos os envolvidos ou outros que cooperem em 
outras atividades desenvolvidas, servindo de referência à gestão das situações 
referentes à COVID-19, nos vários setores do CBEI. 
 

OBJETIVO DO PLANO 
Efetivar uma matriz de planeamento flexível para fazer face à epidemia da COVID-19 e 
a uma possível pandemia, que permita adotar uma metodologia que minimize os seus 
impactos, garantindo tanto quanto possível, a continuidade da prestação dos serviços 
ou mesmo de apoio às organizações de saúde pertencentes ao Sistema Nacional de 
Saúde (SNS). 
O presente Plano de Contingência (PLANCONTICOVID), no âmbito da infeção pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19 descreve as principais fases que o 
CBEI deve considerar assim como os procedimentos a adotar perante os elementos da 
comunidade. 
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Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 
quadro epidemiológico da COVID-19. 
As situações não previstas neste Plano serão avaliadas caso a caso. 

ATIVAÇÃO DO PLANO 
Competência para ativação do Plano 
Tem competência para a ativação do plano o Órgão de Administração do CBEI–Centro 
de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 
Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, e atenta à especificidade da ocorrência 
que poderá determinar a ativação do Plano, a decisão poderá ser assumida de imediato 
pelo Presidente do Órgão de Administração do CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira, sendo sancionado assim que possível pelo Órgão de Administração. 
 

Critérios para ativação do Plano 
O presente Plano de Contingência é ativado mediante decisão do Órgão de 
Administração CBEI–Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira; 
Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, e atenta a especificidade da ocorrência, 
o despacho de ativação do Plano pode ser assumido de imediato pelo Presidente do 
Órgão de Administração do CBEI – Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, 
sendo posteriormente e assim que possível sancionado pelo OA. 
Os procedimentos previstos no Plano são automaticamente colocados em prática logo 
que haja um alerta de uma pessoa com sintomas e ligação epidemiológica 
(compatíveis com a definição de um caso suspeito de COVID-19) 
 
 

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA AO COVID-19 
Conceito de atuação 
Coordenar o planeamento, a prevenção e a resposta à COVID-19, em estreita articulação 
com a Delegação de Saúde de Vila Franca de Xira, Direcção-Geral da Saúde e os 
Ministérios da Segurança Social e da Educação, bem como outras entidades que 
venham a ser indicadas. 
Considerar o planeamento como instrumento de apoio à decisão, flexível e de 
responsabilidade transversal; 
Elaborar um Plano de Contingência para a COVID-19 (PLANCONTICOVID), para fazer 
face à situação assente nas seguintes áreas: 
- Órgão de Administração; 
- Coordenação de resposta; 
- Responsáveis de serviços; 
- Responsáveis das Respostas à comunidade (refeitórios, refeitórios externos, cantina 
social, programa alimentar, cozinha Alves redol, Resposta Interna das escolas, 
estruturas, unidades envolvidas e pessoal da comunidade educativa e comunidade 
escolar especialmente do ensino superior; 
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Os mecanismos e procedimentos previstos no presente Plano não prejudicam, nas 
situações de exceção e em conformidade com os procedimentos previstos na 
legislação, a eventual avocação conjuntural da direção e coordenação do Plano pela 
Autoridade de Saúde Pública ou Autoridade de Proteção Civil. 
 

ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 
As estruturas de coordenação institucional são constituídas pelo Órgão de 
Administração do CBEI–Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira e pela EGP 
– Equipa de Gestão do PLANCONTICOVID, que asseguram a coordenação deste Plano. 

 
OA - Órgão de Administração  
No âmbito do Plano são competências do Órgão de Administração – OA: 

• Ativação do Plano; 
• Direção do Plano;  
• Convoca o GAP–Grupo de Acompanhamento do Plano; 
• Nomear, o Grupo de Gestão do Plano adiante designado por GAP-Grupo de 

Acompanhamento do Plano, que terá no máximo 5 trabalhadores obrigatoriamente 
do quadro por forma a facilitar a decisão, os trabalhos e manter o recato necessário; 

• Convoca a EGP-Equipa de Gestão do Plano; 
• A anuência para o início da execução das medidas referida no Plano; 
• A avaliação das atividades desenvolvidas pela organização, imprescindíveis à 

continuidade do funcionamento do CBEI–Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca 
de Xira e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar; 

• Partilhar o plano, os procedimentos e outras boas práticas, com outras entidades, 
visando identificar estratégias de colaboração, partilha de recursos e ajuda mútua; 

• Autoriza a transição das Fase de Perigo; 
• A substituição dos elementos do Órgão de Administração, bem como a Assessoria 

Técnica do CBEI por incapacidade devida à COVID-19 é efetuada nos termos da Lei; 
• A desativação do Plano. 

 
GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano  
No âmbito do Plano são competências da equipa: 

• Aplica este Plano para fazer face aos possíveis impactos que a situação possa vir a 
representar: 

• Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio dos 
elementos afetos aos serviços; 

• Mantêm no seu melhor nível possível a capacidade funcional; 
• Assegura os serviços essenciais durante a situação; 
• Assegura a transição das Fase de Perigo; 
• Assegura as ações de minimização de consequências de acordo com este Plano; 
• Garante a permanente informação à EGP - Equipa de Gestão do Plano, de eventuais 

situações anómalas; 
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• Constitui-se como parceiro proactivo no planeamento, coordenação e execução da 
ajuda à comunidade; 

• Minimizar o absentismo através da difusão das medidas de prevenção e das ações 
subsequentes; 

• Garante, dentro do possível, que toda a comunidade está devidamente informada das 
vulnerabilidades e dos perigos decorrentes das atividades desenvolvidas, quer 
individual, quer coletivamente, as medidas preventivas previstas e os procedimentos 
diminuidores do perigo de contágio. 
 

EGP - Equipa de Gestão do Plano 
A gestão do PLANTICOVID do CBEI é efetuada pela EGP-Equipa de Gestão do Plano que 
terá como principais competências: 

• Faz a gestão do Plano de Contingência (PLANCONTICOVID) do CBEI–Centro de Bem 
Estar Infantil de Vila Franca de Xira; 

• Esta equipa terá um Coordenador que é nomeado por decisão do Órgão de 
Administração, com as seguintes funções: 
- Coordena atuações ao nível global; 
- Coordena uma monitorização permanente da situação avaliando em cada fase do 
processo, a capacidade de mobilização e intervenção dos seus meios; 
- Coordena as ações de minimização de consequências de acordo com este Plano; 
- Garante a permanente informação ao Presidente do Órgão de Administração; 
- Recebe e trata a informação das diferentes Respostas e Serviços; 

• Garante dentro do possível que toda a comunidade, está devidamente informada das 
vulnerabilidades e dos perigos decorrentes das atividades desenvolvidas, quer 
individual, quer coletivamente, as medidas preventivas previstas e os procedimentos 
diminuidores do perigo de contágio; 

• Avalia com cada Resposta e Serviços deve determinar o potencial impacte da situação 
a nível interno, utilizando diversos cenários em função dos níveis de severidade, 
disponibilidades de recursos e abastecimentos para níveis de absentismo interno, por 
área, de 30%, 40% e 50%, considerando que este absentismo poderá resultar de 
doença do próprio, ou de assistência a familiares; 

• Identificar as pessoas que poderão ter de permanecer em casa durante a situação (até 
14 dias), caso os estabelecimentos de ensino encerrem; 

• Avaliar diariamente a situação ao nível nacional e cruzar todas as informações 
disponíveis; 

• Antecipar vulnerabilidades da comunidade e prever medidas de 
minimização; 

• Propõe ao Órgão de Administração outras medidas a serem colocadas em 
prática;  

• Prepara a resposta interna para minimizar eventuais taxas elevadas de 
absentismo; 
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• Garante o local de isolamento para eventuais casos de contaminação, 
com equipamento de proteção individual, para atuação no âmbito do sistema de 
saúde; 

• Assegura com as entidades de saúde e proteção civil a resposta necessária a eventuais 
situações de maior perigo; 

• Propõe sobre a estratégia a adotar face ao evoluir da situação; 
• Apoia o processo de comunicação interna e externa. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID19 
 

A. INSTRUÇÕES GERAIS  
 
O PLANCONTICOVID entra em vigor a 9 de março de 2020 por decisão do Órgão de 
Administração aprovada em reunião no dia 7 de março de 2020. 
Face ao desenvolvimento da situação e após validação do OA, serão iniciadas, em caso 
de necessidade ou por proposta do GEP – Equipa de Gestão do Plano, a execução dos 
procedimentos e das medidas de quarentena previstas. 
 
 

B. POPULAÇÃO ALVO 
Utentes das respostas sociais do CBEI-Centro de Bem Estar Infantil: 

• Creche 
• Pré-escolar 
• CATL 
• Escola de Natação – “Os Golfinhos do CBEI” 
• Escola de Ritmos e Dança 
• Escola de Movimento 
• Serviço de Psicologia 
• Funcionários 
• Colaboradores/voluntários/visitantes 

 
 

C. OBJETIVOS 
• Determinar as necessidades e recursos para uma resposta efetiva proporcionada ao 

nível de risco; 
• Comunicar e capacitar a comunidade do CBEI com informação e conhecimento 

atualizado e fidedigno; 
• Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco; 
• Detetar precocemente os casos de doença e os seus contactos facilitando a articulação 

e ligação aos serviços de saúde adequados; 
• Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações; 
• Assegurar a continuidade dos serviços, de acordo com o nível de risco; 
• Minimizar o efeito da epidemia; 
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D. ORGANIZAÇÃO DAS FASES 
• A organização deste plano é flexível e diferenciada, face à probabilidade ou ao histórico 

de acontecimentos, bem como a previsibilidade da velocidade de transmissão da 
epidemia e suas eventuais consequências. 

• Assim, este Plano organiza-se e funciona de forma distinta, em conformidade com a 
Fase de Perigo a saber: 
 

FASES DE PERIGO  QUANDO SÃO ACIONADAS 

Monitorização e Vigilância  
• Permanentemente desde a ativação até à 

desativação do Plano 

Alerta 

• Logo que haja um caso suspeito com link ao CBEI; 
• Logo que o Governo decrete o Estado de Alerta no âmbito do 

sistema de proteção civil; 
• Logo que seja decretada uma Pandemia pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). 

Emergência 
• Logo que haja um caso confirmado com link ao CBEI; 
• Logo que o Governo decrete a Emergência de Saúde Pública. 

• As Fases de Perigo comportam níveis diferenciados de acionamento e de ações de 
resposta a saber: 
 

FASES DE PERIGO  AÇÕES DE RESPOSTA 

Monitorização e 
Vigilância 

• Entrar em contacto com o Delegado de Saúde e com o Presidente Câmara; 
• Controlo, triagem e acompanhamento dos elementos da comunidade; 
• Verificação dos sinais de eventuais sintomas especialmente a temperatura; 
• Acompanhamento para isolamento de indivíduo com eventuais sintomas; 
• Aplicação dos procedimentos previstos; 

Alerta 

• Entrar em contacto SNS, o Delegado de Saúde e com o Presidente Câmara; 
• Assumir o reforço das medidas de prevenção, 

precaução e autoproteção especialmente as questões ligadas à higienização 
dos principais locais; 

• Aplicação dos procedimentos previstos para um caso confirmado com link ao 
CBEI; 

• Acompanhamento para o local de isolamento de indivíduo; 
• Aguardar a transferência do indivíduo; 
• Garantir uma informação transparente a todos os interessados via ferramentas 

informáticas e comunicação escrita. 

Emergência 

• Assumir o reforço das medidas de prevenção, precaução e autoproteção 
especialmente as questões ligadas à higienização dos locais principais; 

• Aplicação dos procedimentos previstos para um caso confirmado com link ao 
CBEI; 

• Gerar uma avaliação permanente do risco; 
• Garantir uma informação transparente a todos os interessados via ferramentas 

informáticas e comunicação escrita. 
• Convocar uma Conferência de Imprensa. 
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• A transição de uma Fase de Perigo para outra requer uma avaliação da 
situação e uma proposta da EGP-Equipa de Gestão do Plano ao Órgão de 
Administração do CBEI. 
 
 

E. PROCEDIMENTOS E ATIVAÇÃO DO PLANO 
Face à possibilidade de propagação da doença e à probabilidade de se virem a verificar 
perturbações no normal funcionamento da Instituição, afigura-se importante atuar em 
dois planos: na prevenção e no controlo. 
 

F. MEDIDAS DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Sensibilização em geral 
A melhor forma de prevenção passa pela informação e sensibilização dos trabalhadores 
sobre as medidas de proteção pessoal e coletiva para contenção da doença por 
contágio, incentivando os colaboradores a passarem informação à sua rede social 
(família, amigo, etc.), criando uma “rede de segurança” que se refletirá numa menor 
incidência de afetados, consciencializando-os para o facto de serem os primeiros 
decisores da sua própria proteção. 
 
É imperativo garantir que todos têm conhecimento das medidas de prevenção 
estabelecidas pela DGS, assim como das definidas no presente PLANO.  
 
Contactos próximos 
Os trabalhadores, utentes e demais comunidade que tenham estado em contacto 
próximo e direto com quem tenham regressado de país ou zona de risco identificados 
pela DGS para a COVID-19, 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.  
Se apresentarem sintomas de gripe (febre súbita – mais que 38ºC de temperatura, tosse 
ou nariz entupido, dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores de cabeça, 
fadiga, arrepios de frio, vómitos ou diarreia), devem proceder da seguinte forma: 

• Ficar em casa e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24 telefone número 808 24 24 
24, tomando boa nota das indicações recebidas; 

• Informar o CBEI, da situação e das indicações recebidas. 
 
Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 
 
Deslocações da comunidade do CBEI 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. 
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Recomenda-se à comunidade que as adiem ou as suspendam as viagens, acautelando-
se, desta forma, o interesse e saúde públicos. 
No que concerne às viagens, apela-se ao sentido de civismo e de responsabilidade de 
todos, devendo ser informados à chegada a Portugal, os serviços de saúde, 
concretamente a linha de saúde 24 - SNS24 (800 24 24 24) comunicando o país em que 
estiveram, se fizeram escala noutro país e o período de estadia.
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Informação 

Para isso, estão disponibilizados os seguintes meios: 
• Acesso ao site da DGS, nomeadamente ao site referente à COVID-19; 
• Constar o conjunto de Perguntas Frequentes, na Página da DGS, através do seguinte 

link: www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx 
• Consultar os folhetos “Corona Vírus – 2019-nCoV Recomendações Gerais”  
• Consultar o folheto “Higienização das mãos” (Anexo II) nas instalações sanitárias e nas 

copas; 

 
G. PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Prevenção geral 
A melhor forma de prevenção passa por: 

• Na receção do CBEI sede devem estar todos os contactos considerados necessários 
para uma emergência; 

• O CBEI disponibiliza uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais 
estratégicos (receção e área de “isolamento”), nas restantes áreas será reforçado o 
processo de higienização das mãos utilizando sabão, conjuntamente com informação 
sinalética da referida higienização; 

• Registar todos os contactos que houve com um caso suspeito, que deve ser efetuado 
pela coordenadora da EGP-Equipa de Gestão do Plano, a quem deve ser reportada cada 
situação. 

• Relativamente aos serviços entende-se, só introduzir eventuais alterações à 
organização atual, na Fase de Alerta ou Emergência, e depois de uma avaliação setorial 
do risco. 
 

Medidas de prevenção diária 
A melhor forma de prevenção passa por: 

• 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, para o antebraço ou manga ou 

usar lenço de papel; 
• Não tossir para as mãos, se o fizer deve higienizar de imediato as mãos 

após o compreensível contacto com secreções respiratórias; 
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias; 
• Alterar a frequência e/ou a forma de contacto interpessoal evitando apertos de mão, 

abraços, beijos, reuniões presenciais ou a presença em eventos com elevado número 
de pessoas. 
 

http://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx
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Disponibilização de equipamentos e produtos 
O CBEI deverá garantir a disponibilização, em número suficiente, os seguintes produtos 
e equipamentos de proteção individual em todas as instalações: 

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos a 
disponibilizar na receção junto do registo biométrico e na área de “isolamento” do CBEI; 

• Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito); 
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, 

pelas pessoas que prestam 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 microns). 
 

Limpeza preventiva das instalações 
Será necessário garantir o reforço das rotinas diárias de limpeza, de forma preventiva, 
nos seguintes pontos críticos (não exaustivo, podendo variar de acordo com a atividade 
a definir pela coordenação): 

• Planos de trabalho (telefones, teclados, máquinas de calcular, ratos de teclado, etc.); 
• Balcões de atendimento /Secretárias de receção; 
• Puxadores/maçanetas de todas as portas (exteriores e interiores) e armários; 
• Folhas/panos de todas as portas (exteriores/interiores) numa faixa de +/- 0,90 a 1,80 m; 
• Nas instalações sanitárias, as torneiras as tampas dos sanitários e os botões dos 

fluxómetros e doseadores; 
• Teclados e gavetas das impressoras e fotocopiadoras;  
• Punhos e comandos das máquinas de café e água, micro-ondas e frigoríficos; 
• Interruptores de luzes; 
• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento” e em 

caso confirmado por entidade a designar pelo Centro de Saúde de Vila Franca de Xira; 
• 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 apropriado que, após 
ser fechado (p. ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para um operador 
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico em colaboração 
com o Centro de Saúde de Vila Franca de Xira; 

• A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a coordenação da Equipa de 
Gestão do Plano (EGP), comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas 
no CBEI, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 
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A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente 
desengordurante e desinfetante. 
Os equipamentos de limpeza deverão ser preferencialmente de uso único, para serem 
eliminados ou descartados após utilização. 
Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção 
após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso 
exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado.  
Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de 
recirculação de aerossóis. 

 

Prevenção Coletiva do contágio 
O CBEI sugere como forma de proteção coletiva: 

• Estar atento às diretivas e recomendações emanadas da DGS, inseridas com 
regularidade no seu sítio eletrónico (www.dgs.pt); 

• Afixar em espaços visíveis os folhetos distribuídos pela DGS contendo informação 
detalhada sobre os sintomas da COVID-19 e sobre as respetivas medidas de 
autoproteção; 

• Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum 
dentro das instalações, nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, 
cozinhas, camaratas e zonas sanitárias; 
 

Procedimentos de higienização das mãos 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

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

• Se estes não estiverem disponíveis utilizar um desinfetante para as mãos que tenha 
pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até 
ficarem secas; 

• Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente 
sujas. 
 

Procedimentos de etiqueta respiratória 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

• 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. 
 
 
 

http://www.dgs.pt/
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Procedimentos de conduta social 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

• Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os 
utentes; 

• Evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, e os postos de trabalho partilhados. 
 

Prevenção individual do contágio 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

• Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza regular ou o isolamento de equipamentos de 
utilização coletiva, como teclados de computador, ratos, telefones, comandos de 
aparelhos eletrónicos, etc., através da colocação de película fina transparente 
descartável (tipo celofane) ou utilizando luvas descartáveis; 

• Deverão também estar disponíveis nas instalações máscaras cirúrgicas para uso por 
quem apresente sintomas de gripe. 

• As máscaras são para uso individual, deverão ser sempre colocadas pelo próprio e bem 
ajustadas à face e orelhas, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas 
laterais da face, sendo sempre trocadas caso se apresentem húmidas, se espirre tussa 
ou exista rinorreia (anterior e/ou posterior). 

• Se apresentar sintomas de gripe (febre súbita – mais que 38ºC, tosse ou nariz entupido, 
dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores de cabeça, fadiga, arrepios de 
frio, vómitos ou diarreia), proceder da seguinte forma: 

• Ficar no local de residência e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24 telefone nº 
808 24 24 24, tomando boa nota das indicações recebidas. 
 

Procedimentos de etiqueta respiratória 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

• 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 e Medidas de CONTROLO 
O CBEI sugere como forma de proteção individual: 

• Ao absentismo causado pela infeção dos trabalhadores pelo Coronavírus, será 
necessário somar o absentismo que ocorrerá por suspeita de contaminação, bem como 
o que será gerado pela imposição de quarentena resultante do contacto próximo com 
uma pessoa infetada (colegas, familiares, amigos). 

• O responsável imediato do trabalhador afetado por qualquer das situações descritas, 
encontra-se em situação privilegiada para informar e acompanhar a evolução dos 
casos, de acordo com os procedimentos definidos. 
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• Pretende-se, assim, criar um elo de comunicação e compromisso entre os 
trabalhadores e os seus responsáveis diretos, para que, quando algum deles adoeça ou 
suspeite que possa estar doente, informe de imediato a sua hierarquia e a mantenha 
informada. 

 
Área de Isolamento 
Será definida, uma área de “isolamento” no CBEI no piso Zero. 
A área de “isolamento” (gabinete dos Golfinhos) tem como finalidade evitar ou restringir 
o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador doente ou utente ou visita (com 
sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 
suspeito, critérios anteriormente referidos) e permitir um distanciamento social deste, 
relativamente aos restantes.  
A colocação de uma pessoa numa área de “isolamento” visa impedir que outras pessoas 
possam ser expostas e infetadas, evitando a propagação da doença transmissível no 
CBEI e na comunidade. 
A área de “isolamento” tem ventilação natural e possui revestimentos lisos e laváveis. 
Esta área deverá estar equipada com:  

• Esta área estará equipada com: telefone interno; cadeira (para descanso e conforto da 
pessoa, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte pelo INEM); 

• Possuirá também um kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de 
resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base 
alcoólica-SABA (disponível no interior desta área); toalhetes de papel, máscara(s) 
cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetro. 
Nesta área, ou próxima desta, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 
exclusiva da pessoa com Sintomas/Caso Suspeito. 
O CBEI deverá estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar quando uma pessoa com 
sintomas se dirige para a área de “isolamento”. Na deslocação da pessoa com sintomas, 
devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pág. 23 de 107 
 

 

Procedimento perante caso suspeito no CBEI 
Compete à pessoa ou adulto que se encontra no local e perante sintomas e ligação 
epidemiológica, ou qualquer outra pessoa que o identifique, informar a chefia direta. 
O procedimento será o seguinte: 
 
 

 
 
Conforme Orientação da DGS n.º 006/2020 de 26/02/2020 

 

 

Trabalhador informa a chefia 

(preferencialmente por via 

telefónica) 

Dirige-se imediatamente para a 

área de isolamento definida 

através do circuito definido 

Chefia direta informa de 

imediato a Estrutura Dirigente 

Quando necessário, quem prestar 

assistência ao trabalhador coloca 

máscara e luvas e acompanha o 

trabalhador à área de isolamento 

Trabalhador coloca máscara e já na 

área de isolamento e contacta o 

SNS 24 (808 24 24 24) 

Trabalhador informa a chefia 

direta e segue as 

recomendações do SNS24 

Trabalhador informa chefia 

direta e permanece da área de 

isolamento até à chegada do 

INEM 

INEM assegura o transporte do 

trabalhador até ao Hospital de 

referência 

Chefia direta informa a 

Estrutura Dirigente 

Estrutura Dirigente informa 

Médico do Trabalho e 

restantes trabalhadores 

Estrutura Dirigente providencia 

a limpeza e descontaminação 

da área de isolamento e das 

superfícies mais usadas pelo 

trabalhador 

Estrutura Dirigente assegura o 

armazenamento e tratamento 

dos resíduos do caso 

confirmado 

Autoridade de Saúde Local 

valida a descontaminação da 

área de isolamento e levanta a 

sua interdição 

Não 

Sim 
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Procedimento perante caso suspeito fora do CBEI 
 
O CBEI deve consciencializar todos os trabalhadores a não se deslocarem aos seus 
locais de trabalho, caso apresentem sintomas (tosse, febre, dificuldades respiratórias). 
O procedimento a seguir pelos trabalhadores quando se encontrem fora do local de 
trabalho é o seguinte: 
 

 
 
Conforme Orientação da DGS n.º 006/2020 de 26/02/2020 

 

Trabalhador permanece em 

casa e informa a chefia por 

telefone/email 

Trabalhador contacta o SNS 24 

(808 24 24 24) 

 

Chefia direta informa de 

imediato a Estrutura Dirigente 

Trabalhador informa a chefia 

direta e segue as 

recomendações do SNS24 

(encerra PC COVID-19) 

Trabalhador informa chefia 

direta e aguarda em casa a 

chegada do INEM 

INEM assegura o transporte do 

trabalhador até ao Hospital de 

referência para realização de 

testes laboratoriais 

Chefia direta informa a 

Estrutura Dirigente 

Estrutura Dirigente informa 

Médico do Trabalho e 

restantes trabalhadores 

Não 

Sim 
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Procedimento perante caso confirmado 
 
Após realização dos testes laboratoriais a Autoridade de Saúde Local informa a  O CBEI: 
 
 
 

 
 
Conforme Orientação da DGS n.º 006/2020 de 26/02/2020 
 
 
 

 

Trabalhador segue as 

recomendações do Hospital 

(encerra PC COVID-19) 

Médico do Trabalho 

acompanha a evolução clínica 

do trabalhador 

Estrutura Dirigente informa 

Médico do Trabalho e 

restantes trabalhadores 

Empresa providencia a limpeza 

e descontaminação da área de 

isolamento e das superfícies 

mais usadas pelo trabalhador 

Empresa assegura o 

armazenamento e tratamento 

dos resíduos do caso 

confirmado 

Autoridade de Saúde Local 

valida a descontaminação da 

área de isolamento e levanta a 

sua interdição 

Não 

Sim 

Autoridade de Saúde Local 

informa os resultados dos 

testes à Empresa 

Após alta médica, trabalhador 

informa chefia direta regressa 

ao trabalho 

Estrutura Dirigente identifica 

os contactos próximos do caso 

confirmado e envia à 

Autoridade Local de Saúde 
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Procedimento de vigilância de contactos próximos 
Considera-se contacto próximo uma pessoa 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 caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 
Alto risco de exposição: 

• Trabalhador do mesmo posto de trabalho até 2 metros do caso confirmado; 
• Trabalhador que esteve face a face com o caso confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 
• Trabalhador que partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 
expetoração, sangue ou gotículas respiratórias. 
 
Baixo risco de exposição: 

• Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. 
em movimento/circulação); 

• Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) 
seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 
respiratória; higiene das mãos). 
Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita 
articulação com a coordenação, deve: 

• Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 
• Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 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. 
Os procedimentos de vigilância de contactos próximos é o seguinte: 

 
 
De referir que: 

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio, visa a avaliação da febre (medir a 
temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a 
aferição do aparecimento de sintomas como tosse ou dificuldade respiratória; 
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• Se se verificarem sintomas da COVID-19, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso 
Suspeito”, estabelecidos nos pontos 0 ou 0 consoante esteja no local do trabalho ou 
fora; 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 
encerrada relativamente à COVID-19. 
 

H. EFEITOS QUE A COVID-19 PODE PROVOCAR NA 
ORGANIZAÇÃO DO CBEI 
O CBEI deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus 
colaboradores não poderem trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes 
públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 
Assim, devem ser previstos os procedimentos alternativos que permitam garantir o 
normal funcionamento de cada serviço, que sejam considerados os mais adequados 
face à respetiva natureza, atribuições e caracterização de postos de trabalho, 
privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado 
por razões imperiosas de interesse público. 

• Neste contexto é necessário avaliar: 
• As atividades desenvolvidas pelo CBEI que são imprescindíveis (que não podem parar) 

e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar. 
• Os recursos essenciais que são necessários manter em funcionamento e aqueles para 

satisfazer as necessidades dos utentes. 
• As pessoas que são necessários garantir, sobretudo para as atividades que são 

imprescindíveis para o funcionamento do CBEI. Deve-se equacionar a possibilidade de 
afetar pessoas adicionais (contratados, pessoas com outras tarefas, reformados) para 
desempenharem tarefas essenciais do CBEI. 

• As pessoas que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um maior risco de 
infeção por COVID-19 (ex. pessoas que realizam atividades de atendimento ao público). 

• Ainda neste âmbito devem ser equacionadas, nomeadamente, a eventual ocorrência 
das seguintes situações: 

• Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 
• Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer 

em locais abertos ao público; 
• Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à 

distância; 
• Suspensão do funcionamento de cantinas, refeitórios e utilização de outros espaços 

comuns. 
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I. GESTÃO DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 
Face à evolução da COVID-19 e à constante atualização das informações por parte da 
Autoridade de Saúde, o presente documento tem um carácter dinâmico, podendo 
sofrer alterações a todo o tempo e sempre que se considere necessário. 
O Presidente do Órgão de Administração articula a estratégia de comunicação do CBEI 
a nível interno e externo, com o EGP e em coordenação com o Gabinete de 
comunicação.  
O Presidente do CBEI garante a difusão do presente Plano pelas entidades e presta 
declarações, quando necessário, sobre os trâmites e conteúdos do Plano; 
O Gabinete de Comunicação procede à difusão pela comunidade escolar do Plano, 
nomeadamente através, da distribuição nas mailing lists de utentes, sócios, 
trabalhadores, do sítio web do CBEI e nas redes sociais. 
Ninguém do CBEI, com exceção do Órgão de Administração, pode prestar declarações 
aos Órgãos de Comunicação Social ou nas redes sociais, salvo determinação expressa 
em contrário de forma a garantir a veracidade dos factos e evitar o alarmismo na área 
da saúde. 
 
 

J. AVALIAÇÃO 
A avaliação da eficiência das medidas referidas no atual Plano de Contingência terá 
lugar após a identificação do primeiro caso suspeito no CBEI ou sempre que se julgar 
conveniente. 
 
Vila Franca de Xira, 7 de março de 2020 
 
 
O Presidente do Órgão de Administração 
 
 
 
Gil Teixeira 
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Perguntas Frequentes 
De acordo com o website da DGS (consultado 7 de março de 2020), são apresentadas 
as seguintes perguntas frequentes: 
 
“O QUE É UM CORONAVÍRUS?  
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.  
 
O QUE É ESTE NOVO CORONAVÍRUS? 
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em janeiro 
de 2020 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.  
 
COMO SE TRANSMITE? 
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa-a-pessoa foi 
confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores. A transmissão por 
contacto com superfícies contaminadas continua em estudo, sendo provável.   
 
QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS? 
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda 
como febre, tosse e dificuldade respiratória.  
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 
aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 
 
QUAL O RISCO? 
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) considera que existe, 
neste momento, uma probabilidade moderada de importação de casos nos países da 
União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE).  
A probabilidade de transmissão secundária na UE/EEE é baixa, desde que sejam 
cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas. 
 
EXISTE UMA VACINA? 
Não existe vacina. Sendo um novo vírus, estão em curso as investigações para o seu 
desenvolvimento. 
 
EXISTE TRATAMENTO? 
O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas 
apresentados.  
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COMO ME POSSO PROTEGER? 
Não tendo sido reportados casos em Portugal, não estão indicadas medidas específicas 
de proteção.  
Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de 
higiene, etiqueta respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir a 
exposição e transmissão da doença: 

• Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;  
• Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas 

doentes;  
• Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta; 
• 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 no 
lixo);  

• Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 
 
COMO VIAJANTE, O QUE DEVO FAZER? 
A OMS não recomenda, nesta fase, restrições de viagens e trocas comerciais para a 
China. 
Se tiver como destino a China, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde 
do país e as recomendações da OMS, referidas em COMO ME POSSO PROTEGER? 
Para viajantes regressados das áreas afetadas que apresentarem sintomas sugestivos 
de doença respiratória, durante ou após a viagem, antes de se deslocarem a um serviço 
de saúde, devem ligar 808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua condição de saúde 
e história de viagem, seguindo as orientações que vierem a ser indicadas.  
 
É SEGURO ENCOMENDAR PRODUTOS DA CHINA? 
Os coronavírus não sobrevivem por longos períodos em objetos. As pessoas que 
recebem encomendas ou cartas da China não estão em risco de ser infetadas pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV). 
Nota: Este capítulo não dispensa a consulta do website da DGS 
www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/perguntas-
frequentes.aspx .  

http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/perguntas-frequentes.aspx
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/perguntas-frequentes.aspx
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PRINCIPAIS REFERÊNCIAS: 
• Lei n.º 80/2015 de 3 de agosto que procede à Segunda alteração à Lei n.º 27/2006, de 3 

de julho, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil; 
• Decreto regulamentar nº 14/2012, de 26 de janeiro que aprova a orgânica da Direcção-

Geral da Saúde; 
• Orientação n.º 02/2020, de 25/01/2020 da Direção Geral da Saúde, sobre 

procedimentos de prevenção, controlo e vigilância nas organizações que integram 
todos os ramos de atividade nos setores público, privado ou cooperativo e social, no 
âmbito da emergência de saúde mundial do Coronavírus. 

• Orientação n.º 6/2020, de 26/02/2020 da Direção Geral de Saúde. Documento 
Orientador da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

• Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de março dos Gabinetes das Ministras da Modernização 
do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
e da Saúde. 

• DGS (2020). www.sns.gov.pt/2020/01/28/coronavirus-2019-ncov/ 
• DGS (2020). www.dgs.pt/saude-a-a-

z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA%3d%3d#sa
ude-de-a a-z/coronavirus/2019-ncov/materiais-de-divulgacao 

• DGS (2020). www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-
ncov/perguntas-frequentes.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0012020-de-16012020-pdf.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-25022020.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0042020-de-01022020-pdf.aspx 

• DGS (2020). www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx 

• WHO (2020). www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
• SAFEMODE – Medicina no Trabalho prestador de serviço externo do CBEI 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sns.gov.pt/2020/01/28/coronavirus-2019-ncov/
http://www.dgs.pt/saude-a-a
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/perguntas-frequentes.aspx
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/coronavirus/2019-ncov/perguntas-frequentes.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0012020-de-16012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0012020-de-16012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-25022020.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-002a2020-de-25012020-atualizada-a-25022020.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0032020-de-30012020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0042020-de-01022020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0042020-de-01022020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
http://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
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ANEXOS: 
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EGP – Equipa de Gestão de Plano 

• Avaliar diariamente situação a nível nacional e cruzar todas as informações 
disponíveis 

• Propor ao OA outras medidas a serem colocadas em atividade 
• Garantir permanente informação ao Presidente do OA 

ANEXO I – FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO DO PLANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Órgão de Administração – OA 

• Ativação do Plano 
• Direção do Plano 
• Anuência para iniciar execução das medidas 
• Avaliação das atividades desenvolvidas  
• Autorizar a transição das fases de perigo 
• Convocar a equipa EGP 
• Desativação do plano 

 

•  

GAP – Grupo de Acompanhamento do Plano 

• Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio dos 
elementos afetos aos serviços 

• Preparar a resposta interna para minimizar eventuais taxas elevadas de 
absentismo 

• Assegurar serviços essenciais durante a situação 
• Garantir um local de isolamento para eventuais casos de contaminação com EPI 

para atuação no âmbito do sistema de saúde 
• Assegurar com entidades de proteção civil e saúde a resposta necessária a 

eventuais situações de maior perigo 
• Assegurar transição das fases de perigo 
• Coordenar as ações de minimização de consequências   de acordo com o plano 
• Nomear por despacho o Grupo de Gestão do Plano adiante designado por GAP 

(Grupo de acompanhamento do Plano 

Assessora da 
Administração 
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ANEXO II – LISTA DE DISTRIBUIÇÃO 
 

• Website e redes sociais  

• Mailing lists sócios e trabalhadores  

• Receção 

• Delegação de Saúde  

• Afixação nos placards de informação 

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

• Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira 

• Proteção Civil Municipal 

• Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira 

• Instituto da Segurança Social 

• Ministério de Educação – DGAEP 

• UDIPSS Lisboa 

• Diretores dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia de Vila Franca de Xira 

• Sindicatos  
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ANEXO III - FOLHETO “HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS” 
 
 

 
Folheto “Higienização das mãos” (retirado do website da DGS). 
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ANEXO IV - FOLHETOS “CORONA VÍRUS COVI19 RECOMENDAÇÕES GERAIS”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folheto 1, “Corona Vírus – 2019-nCoV Recomendações Gerais” (retirado do website da DGS)  
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Folheto 2, “Corona Vírus – 2019-nCoV Recomendações Gerais” (retirado do website da DGS)  
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Folheto 3, “Corona Vírus – 2020-nCoV Recomendações Gerais” (retirado do website da DGS) 
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ANEXO V – FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 
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ANEXO VI - FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE PESSOA ASSINTOMÁTICA      
REGRESSADA DE ÁREA COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ATIVA 
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ANEXO VII – FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE PESSOA 
ASSINTOMÁTICA COM CONTACTO COM CASO CONFIRMADO 
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ANEXO VIII – MODELO DE REGISTO DE TEMPERATURA E SINTOMAS 
 
Se esteve numa área afetada pela infeção COVID-19: 

• Esteja atento ao seu estado de saúde durante 14 dias; 
• Meça e registe a sua temperatura de manhã e à noite, durante esses 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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MODELO DE REGISTO DE TEMPERATURA E SINTOMAS DE COVID19 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Se tiver febre (igual ou superior a 38.0ºC) algum outro sintoma referido acima, 
telefone para:  

• Linha SNS 24 (808 24 24 24) 
 

Data 2020/______/______ 
 
 

(Nome e assinatura do responsável) 
 

Nº Cartão de 
Cidadão  

 
Nome Completo (*) 

Data de 
Nascimento 

    

REGISTO DA TEMPERATURA:  

Data de 
Vigilância 

 Manhã/hora Tarde/hora Outros 
sintomas 

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  

  ºC ºC  
 H.M H.M  
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ANEXO IX – CERTIFICADO DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO 
 

• Identificação de Trabalhadores 
• Identificação de Utentes 
• Identificação de outros da Comunidade 
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Certificado de Isolamento Profilático 
Identificação de Trabalhadores 

 
O coordenador da EGP – Equipa de Gestão do Plano do CBEI, determina o isolamento 
de trabalhadores do CBEI – Centro de Bem Estar Infantil, com o nº de identificação fiscal 
nº 500060770 pelo período de 2020/___/___ a 2020/___/___, por motivo de perigo de 
contágio e como medida de contenção de COVID-19. 
Ficam sujeitos a isolamento:  

Nº Cartão de 
Cidadão (*) 

Nome Completo (*) 
Data de 

Nascimento (*) 
(AA-MM-DD) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) Preencher com os dados relativos aos trabalhadores, quando se trate de aplicar o nº 9 do 
Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março. 
 
Data 2020/______/______ 

 
________________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do coordenador da EGP 
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Certificado de Isolamento Profilático 
Identificação de Utentes 

O coordenador da EGP – Equipa de Gestão do Plano do CBEI, determina o isolamento 
de trabalhadores do CBEI – Centro de Bem Estar Infantil, com o nº de identificação fiscal 
nº 500060770 pelo período de 2020/___/___ a 2020/___/___, por motivo de perigo de 
contágio e como medida de contenção de COVID-19. 
Ficam sujeitos a isolamento:  

Nº Cartão de 
Cidadão (*) 

Nome Completo (*) 
Data de 

Nascimento (*) 
(AA-MM-DD) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) Preencher com os dados relativos aos trabalhadores, quando se trate de aplicar o nº 9 do 
Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março. 
Data 2020/______/______ 
 
________________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do coordenador da EGP) 
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Certificado de Isolamento Profilático 

Identificação de outros da Comunidade 
O coordenador da EGP – Equipa de Gestão do Plano do CBEI, determina o isolamento 
de trabalhadores do CBEI – Centro de Bem Estar Infantil, com o nº de identificação fiscal 
nº 500060770 pelo período de 2020/___/___ a 2020/___/___, por motivo de perigo de 
contágio e como medida de contenção de COVID-19. 
Ficam sujeitos a isolamento:  

Nº Cartão de 
Cidadão (*) 

Nome Completo (*) 
Data de 

Nascimento (*) 
(AA-MM-DD) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) Preencher com os dados relativos aos trabalhadores, quando se trate de aplicar o nº 9 do 
Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março. 
Data 2020/______/______ 
 
________________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do coordenador da EGP) 
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ANEXO X – LISTA DE CONTATOS EFETUADOS PELA PESSOA COM SINTOMAS 
DE COVID-19 
 

LISTA DE CONTATOS EFETUADOS PELA PESSOA COM SINTOMAS DE COVID-19 
Identificação 

Nº Cartão de 
Cidadão 

Nome Completo 
Data de 

Nascimento 

   

Contactos 

Nome Data Local 
Contacto 

Telefónico 
e-mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Data 2020/______/______ 

 
________________________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do coordenador da EGP) 
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ANEXO XI – HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
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1.2 Adenda – 14 de Maio Dra Anabela Antunes 14.maio.2020 

1.3 
Atualização  
Abertura da Creche 

Gil Teixeira – Presidente do Órgão de 
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1.4 
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Gil Teixeira – Presidente do Órgão de 
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Dra. Sónia Oliveira – Assessora Técnica 

22.maio.2020 

1.5  
Atualização  
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Gil Teixeira – Presidente do Órgão de 
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Dra. Sónia Oliveira – Assessora Técnica 

12.junho.2020 

1.6 
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Gil Teixeira – Presidente do Órgão de 
Administração 
Dra. Sónia Oliveira – Assessora Técnica 

01.julho.2020 
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Atualização de 
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Gil Teixeira – Presidente do Órgão de 
Administração 
Dra. Sónia Oliveira – Assessora Técnica 
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REVISÃO DO DOCUMENTO - 24 de março de 2020 
 

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IMPLEMENTADAS APÓS 7 DE MARÇO DE 2020 

 
Prevenção geral 
A melhor forma de prevenção passa por: 

• Na receção do CBEI sede devem estar todos os contactos considerados necessários 
para uma emergência; 

• O CBEI disponibiliza uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais 
estratégicos (receção e área de “isolamento”), nas restantes áreas será reforçado o 
processo de higienização das mãos utilizando sabão, conjuntamente com informação 
sinalética da referida higienização; 

• Registar todos os contactos que houve com um caso suspeito, que deve ser efetuado 
pela coordenadora da EGP - Equipa de Gestão do Plano, a quem deve ser reportada 
cada situação. 

• Relativamente aos serviços na semana de 16 a 20 de março foi decidido desfazar e 
diminuir os horários presenciais: 

- educadores horário da manhã (8.00- 12.00) 
- auxiliares de ação educativa (14.00 – 18.00) 

- serviços administrativos (8.00 – 12.00 / 9.00 – 17.30 / 14.00 – 16.00) de salientar 
que nestes serviços bem como na receção alguns trabalhadores optaram por fazer 
horário completo tendo em conta o trabalho pendente nesta área 

- limpeza, cozinha e receção – articulação com todos os colaboradores no 
sentido de dar respostas às várias áreas: cantina social, refeições dos utentes dos escalão 
A, e Covid-19 24 horas . 

• No dia 20 de março tendo em conta todas as alterações e medidas decretadas pela 
DGS e por decisão da Equipa de Gestão foi proposto à equipa da área pedagógica que 
fizesse trabalho não presencial a partir de 23 de março com horários e tarefas 
estabelcidas pelos coordenadores de cada resposta social definindo um dia por 
semana para atendimento presencial e desfasado (individual) para apresentação das 
tarefas realizadas não presencialmente 

• Nos restantes serviços cada responsável articulou com os seus colaboradores as escalas 
de serviço, os horários e as tarefas a realizar tendo em conta as respostas sociais que a 
Instituição tem de dar resposta. 
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Medidas de prevenção diária 
Para além das elencadas no plano de contigência PLANCONTICOVID foram 
implementadas: 
 

• Deixar de usar o registo biométrico e registar manualmente as entradas e saídas dos 
trabalhadores 

• Assegurar que as reuniões necessárias sejam feitas em espaços amplos e onde se 
contemple a distância de segurança de 2 metros entre os colaboradores 

• Redução dos trabalhores com possibilidade de trabalho não presencial  
• Criação de um novo espaço de isolamento para os adultos  

 
 

Disponibilização de equipamentos e produtos 
O CBEI deverá garantir a disponibilização, em número suficiente, os seguintes produtos 
e equipamentos de proteção individual em todas as instalações: 

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos a 
disponibilizar na receção junto do registo biométrico e na área de “isolamento” do CBEI; 

• Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito); 
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, 

pelas pessoas que prestam 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 microns). 
 

Limpeza das instalações 
Para além das medidas de limpeza pré-definidas no plano de contigência tomaram-se 
as seguintes ações, tendo em conta as respostas sociais que a Instituição foi contactada 
para dar resposta: 
 

• Limpeza geral de todas as salas e fechar esses mesmos espaços após desinfeção 
• Limpeza dos espaços exteriores 
• Limpeza e preparação das salas que possam eventualmente ser usadas para acolher as 

crianças filhos de profissionais de situação crítica 
-  3 salas -  1 creche capacidade 18 crianças 
                    1 pré-escolar – 20 crianças 
                    1 CATL – 20 crianças 
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RESPOSTAS DO CBEI À COMUNIDADE E DE CARIZ SOCIAL 
 
Cantina social 
 
Esta é uma resposta que a Instituição dá em parceria com a Segurança Social durante 
todo o ano.  
Anteriormente a esta situação pandemológica, eram protocoladas 21 famílias havendo 
indicação da tutela para dimunuir para 10. 
À data de hoje, 24 março de 2020 o CBEI está a fornecer 30 refeições a famílias mais 
desfavorecidas. 
Este número aumenta diariamente e a previsibilidade será de continuar a crescer nas 
próximas semanas. 
A equipa que está a dar apoio ao serviço de refeiçoões é feito pelas trabalhadoras da 
cozinha, na pessoa da Chefe de Cozinha, com o apoio da Psicóloga da Instituição e se 
necessário recorrendo a outros recursos da Instituição que estejam presencialmente na 
Instituição ou requisitando os trabalhadores que estão a fazer trabalho não presencial. 
Esta requisição terá sempre em conta o aumento desta resposta e estabelecendo e 
cumprindo todas as normas de segurança. 
Estão a ser entregues as refeições individualmente em caixas fechadas e em sacos 
individuais tentando que seja mantido entre eles uma distância de 2 metros, como 
recomendado pelas entidades oficiais. 
 

 
POAPMC 
Este serviço também protocolado com a Cruz Vermelha é um serviço que o CBEI 
continua a dar resposta, recebendo os bens alimentares e fazendo a sua distribuição às 
famílias que estão identificadas pela entidade promotora. 
As equipas que estão a prestar este serviço são voluntários ou trabalhadores que 
estejam ao serviço presencial.  
A entrega dos bens é feita num dia da semana e serão contactadas todas as famílias de 
forma a que a entrega seja feita no dia seguinte de forma desfasada e com horário pré-
definido com as famílias de forma a que não haja aglomeração de pessoas num mesmo 
espaço e assegurando a segurança. A assinatura das credenciais e verificação de 
quantidades presencialmente foi dispensada conforme diretrizes da entidade 
promotora, reduzindo assim contacto. 
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Refeições ESCALÃO A  
Por indicações do Agrupamento de Escolas e tendo em conta o número de 
crianças/jovens com escalão A, o CBEI está a prestar este serviço também. 
Iniciou-se este serviço apenas com 4 utente e à data de hoje, 24 de março já contamos 
com 17 refeições. 
A entrega destas refeições tem horário estipulado e entregue individualmente a cada 
responsável mantendo todas as medidas de contigência já referidas ao longo do 
documento. 

 
COVID – 19 24 horas 
 
Esta resposta surgiu duma necessidade da Segurança Social em dar resposta aos filhos 
dos funcionários com profissoões críticas (bombeiros, enfermeiros, médicos, entre 
outros) 
De forma a organizar esta resposta organizou-se várias equipas para a eventualidade 
de receber a qualquer momento essas crianças. 
As equipas são rotativas, recorrendo aos educadores e auxiliares que estão em trabalho 
não presencial e que possam ser requisitados, alternadamente, conforme a escala, as 
equipas e as necessidades das famílias. 
As salas ao dia de hoje 24 de março já estão preparadas para acolher as crianças, limpas 
e desinfetadas. 

 
Área de Isolamento 
Esta já está definida no piso Zero, tendo sido criada uma outra no piso 1 para eventuais 
suspeitos que estejam na Instituição. 
 
Estas áreas de “isolamento” (gabinete dos Golfinhos e sala da direção) tem como 
finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador 
doente ou utente ou visita (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 
com a definição de caso suspeito, critérios anteriormente referidos) e permitir um 
distanciamento social deste, relativamente aos restantes.  
 
A área de “isolamento” tem ventilação natural e possui revestimentos lisos e laváveis. 
Esta área deverá estar equipada com:  

• Esta área estará equipada com: telefone interno; cadeira (para descanso e conforto da 
pessoa, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte pelo INEM); 

• Possuirá também um Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de 
resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base 
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alcoólica - SABA (disponível no interior desta área); toalhetes de papel, máscara(s) 
cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetro. 
Nesta área, ou próxima desta, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 
exclusiva da pessoa com Sintomas/Caso Suspeito. 
O CBEI deverá estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar quando uma pessoa com 
sintomas se dirige para a área de “isolamento”. Na deslocação da pessoa com sintomas, 
devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 
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ADENDA – 14 de maio de 2020 
 

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IMPLEMENTADAS APÓS 24 DE MARÇO DE 2020 
 
A Instituição tem adotado ao longo deste período as diferentes normas e orientações 
emanadas pelas diferentes entidades com competência nesta matéria.  
A saber: 
 
Legislação:  

• Dec. Lei nº 10-K/2020 de 26 de março – Faltas justificadas por assistência à família no 
âmbito da pandemia 

• Dec. Lei 2-B/2020 de 02 de abril – Prorrogação do estado de emergência 
• Medidas excecionais temporárias de resposta à epidemia COVID -19 – Apoio 

extraordinário à manutenção do contrato de trabalho (Sem data) 
• Guião Orientador da resposta social creche, creche familiar e ama – República 

Portuguesa, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de 13 de maio de 2020 
 
DGS:  

• Norma nº 007/2020 de 29 de março – Prevenção e controlo de infeção por Sars-CoV 2 
equipamento e proteção individual (EPI) 

• Orientação nº 025/2020 de 13 de maio – Medidas de prevenção e controlo em creches, creches 
familiares e amas 
 
CNIS:  

• Informação – Creches/Infantários 24h (sem data) 
 
UDIPSS:  

• Informação 27 de março de 2020 
• Informação 02 de abril de 2020  
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REVISÃO DO DOCUMENTO - 18 maio de 2020 
 

Enquadramento 
Por determinação das Autoridades de Saúde Nacionais, na atual situação relacionada 

com o COVID-19, todos os serviços ou estabelecimentos, deverão proceder à elaboração 

de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam a abertura 

das respostas sociais. 

  

Em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, esta 

atualização elaborada a 15 de maio, define um conjunto de orientações que permite a 

preparação e adequação da resposta da creche, centrando-se nas questões 

operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos utentes, docentes, 

trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade e a 

segurança de todos  

 

A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a 

aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.  

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação 

de pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das 

atividades letivas e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos de 

ensino. 

 

No dia 18 de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja 

declaração foi renovada através dos Decretos do Presidente da República n.º 17-A/2020, 

de 2 de abril e n.º 20-A/2020, de 17 de abril. 

Nesta sequência e existindo situações que careciam de regulamentação expressa no 

âmbito excecional com a evolução registada da pandemia, através do Decreto-Lei n.º 

14-G/2020, de 13 de abril, o Governo aprovou um conjunto de medidas no âmbito da 

educação destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário, relativo à 
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realização e avaliação das aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames 

dos ensinos básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais 

nacionais e ao pessoal docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do 

ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e o mais normalizada possível. 

 

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, 

aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como 

primeiro passo no desconfinamento do sistema educativo, a abertura das creches e a 

receção dos utentes interessados, a partir de 18 de maio de 2020. Foi definido que todas 

as medidas são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo 

regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e 

distanciamento físico que acrescem às condições gerais para o levantar de medidas de 

confinamento. 

 

O presente documento tem por objetivo a definição de procedimentos na Instituição 

baseados nas novas orientações dadas pelas entidades responsáveis para abertura da 

Resposta Social de acolhimento de utentes de creche a 18 maio. 
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Atualização do Plano de Contingência- PLANTIVOVID 

Identificação dos efeitos que a infeção pode causar no funcionamento dos 

estabelecimentos da Instituição 

A adaptação do Plano de Contingência é essencial para garantir o normal 

funcionamento da Instituição que irá receber de novo as suas crianças. Assim, é 

fundamental estabelecer as medidas e procedimentos que permitam manter as 

atividades/serviços essenciais em funcionamento, promovendo medidas de prevenção 

e contenção da propagação do vírus.  

Neste sentido, as instituições devem estar preparadas para a possibilidade de parte (ou 

a totalidade) dos seus trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de 

transportes públicos, entre outras situações possíveis. 

No atual contexto é importante avaliar as necessidades de cada setor, quanto ao 

número de trabalhadores que são necessários para garantir o funcionamento da 

Instituição, no que diz respeito aos recursos da área pedagógica e/ou serviços gerais, 

em condições de segurança, e eventualmente a reorganização dos serviços 

considerados prioritários. 

Consideram-se áreas e/ou serviços prioritários: 

- Salas onde se acolhem as crianças 

- Receção 

- Serviços administrativos; 

- Refeitório; 

- Espaços comuns; 

- Sala de descanso e de trabalhadores; 

- Sala de isolamento de casos suspeitos de covid-19; 

- Instalações sanitárias; 

- Salas de pessoal (muda de roupa.) 
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Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 

Estabelecimento de uma área de “isolamento”  

 

A área de “isolamento” (sala e/ou gabinete) tem como finalidade evitar ou restringir o 

contacto direto com casos suspeitos (indivíduos com sinais, sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, cujos critérios são 

referidos no ponto 3, do documento Orientação nº 006/2020, de 26/02/2020) e 

permitir o distanciamento social.  

 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e 

infetados, tendo como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível.  

A área de “isolamento” encontra-se definida, cumprindo as normas estipuladas no 

documento orientador1 e as orientações para as escolas, emanadas pela DGEstE, no dia 

05 de março de 2020, na sequência do despacho nº 2836-A/2020. O circuito de acesso 

à área de isolamento deve ser efetuado pelo percurso mais curto, por forma a limitar os 

contactos interpessoais. 
 

Sala de isolamento: 

Cbei Piso 0 (antigo gabinete da natação) 

 

 

As salas de isolamento encontram-se apetrechadas com: 
- Solução antisséptica; 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis; 

- Toalhetes de papel;  

- Termómetro. 

 

Encontra-se definida uma equipa operativa que deverá atuar em caso de acionamento 

dos procedimentos do plano de ação. 

 A coordenação global do Plano de Contingência é da responsabilidade da Dra. Sónia 

Oliveira, apoiada por elementos como o Diretor Geral, Coordenadores de cada resposta 
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social bem como o Coordenador dos Refeitórios e Cozinhas e responsável pelo HACCP 

bem como pela Técnica superior de Higiene e Segurança no trabalho. 

 

Estabelecimento de procedimentos específicos 

• Processo de comunicação interna de alerta de todos os colaboradores, assistentes 

administrativos, serviços gerais e visitantes com sintomas e ligação epidemiológica 

(compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19):  

 - o indivíduo com sintomas ou quem o identifique deve reportar a situação à 

coordenadora do plano ou quem a substitua, o mais célere e expedito possível; 

- 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). O profissional de 

saúde da Autoridade de Saúde Local responsável pela área Vila Franca de Xira é o Sr. 

Dr. João Pedro Machado (219535204/5). 

 

Nas situações necessárias, o responsável acompanha a criança ou adulto até à área de 

“isolamento”. O trabalhador que acompanhe a criança com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, cumprindo o protocolo das medidas 

preventivas. 

Após avaliação, o SNS 24 define os procedimentos adequados à situação clínica. Caso 

se trate de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

 

Procedimentos perante um caso suspeito 

 

Para indivíduos com sintomatologia de Coronavírus COVID-19, infeção respiratória 

aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), deve-se:  

- Comunicar ao responsável pela equipa operativa, que posteriormente irá 

informar a Direção;  

- Contactar o Encarregado de Educação ou tutor legal mais próximo (caso se 

trate de uma criança) 
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No caso em que os Encarregados de Educação, por impossibilidade de se deslocarem 

à Instituição de forma rápida e célere, e estas crianças  sejam suspeitas validadas, e de 

acordo com a DGS e o INEM os mesmos tenham de ser evacuados, os profissionais de 

saúde/vigilantes que os acompanham, devem estar completamente protegidos, com 

máscara, viseira, bata e luvas descartáveis. 

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 

Em caso suspeito validado, o Diretor Geral informa de imediato a Delegada de Saúde e 

a linha COVID da ISS, da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso 

suspeito validado.  

A área de “isolamento” ficará interditada até à validação da descontaminação (limpeza 

e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada 

pela Autoridade de Saúde. 

 

Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

 

No contacto com a Autoridade de Saúde local devem ser fornecidos os dados (nome, 

data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) 

grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar 

a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 

 

Será Reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 

suspeito e da área de isolamento. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser 

acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente. 
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Procedimentos 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: 

- 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; 

 - baixo risco de exposição (casual): 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.   
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ADAPTAÇÃO DAS NORMAS REGULADORAS DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA RESPOSTA SOCIAL CRECHE  

 

Todas as creches devem assegurar a existência das condições necessárias para adotar 

as medidas preventivas recomendadas:  

a. Sanitários com água, sabão azul e toalhetes de papel de uso único, para a 

promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos;  

b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos 

edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS;  

c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento 

especial;  

d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras cirúrgicas, para todo o 

pessoal; 

 e. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as 

mãos à entrada e à saída da creche e na sala de atividades (um por sala). 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL CRECHE PARA A ABERTURA  

 

Nesta fase, devem ser adaptadas as regras constantes do artigo 7.º da Portaria n.º 

262/2011, de 31 de agosto, do artigo do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 115/2015, de 22 de 

junho e artigo 2º da Portaria n.º 232/2015, de 6 de agosto. Neste contexto, sem prejuízo 

dos indicadores legais previstos, sempre que possível, e com as necessárias adaptações 

a cada caso concreto: 

 

Sempre que a Instituição disponha de espaços que não estão a ser utilizados, quer pela 

suspensão de atividades, quer pelo encerramento de respostas sociais, poderão utilizar-

se os mesmos para expansão da creche. Neste caso e tendo em conta o número de 

utentes utilizou-se o berçário, a transição e um espaço intermédio para a refeição. 

 

Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 

mesas, berços e/ou espreguiçadeiras, o que pode ser garantido pelo cumprimento da 
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distância de 1,5-2 metros, entre crianças, ou por outras medidas indicadas nos pontos 

seguintes  

 

Durante a sesta, os berços (colchões) são separados, de forma a assegurar o máximo 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das 

crianças alternadas. 

 

1. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
O horário de funcionamento de acolhimento dos utentes de creche foi flexibilizado,  
 
2. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DO ESTABELECIMENTO  
 
• Assegurar a limpeza geral das instalações em edifícios com funcionamento 
exclusivo de respostas sociais da área da infância;  
• Assegurar a desinfeção geral das instalações no edifício com funcionamento da 
resposta social; 
• A higienização dos espaços deve ser feita em conformidade com a Orientação 
014/2020 da DGS;  
• Testagem de rastreio à COVID-19 a profissionais destas respostas sociais;  
• Preparação e sinalização visível dos espaços, criando espaços “sujos” e espaços 
“limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, sempre que possível;  
• Implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso 
de todas as orientações da DGS;  
• Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os 
meios digitais na mesma por período superior ao estritamente necessário.  
• Todos os adultos que estão diretamente em contacto com as crianças fazem as 
refeições no piso 2 sem que tenham contacto com outros espaços. 
 
3. FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO  
Todos os profissionais e pais com crianças integradas nestas respostas sociais foram 
contactados e informados sobre as medidas a tomar sobre o Plano de contingência 
COVID-19. 
Aos colaboradores foi dada formação sobre: 
• Conteúdos programáticos relativos à ativação dos planos de contingência, 
nomeadamente à forma de atuação caso exista uma situação de suspeita de contágio 
de uma criança ou profissional, o acompanhamento da mesma durante o processo de 
isolamento e o encaminhamento para os serviços de saúde competentes;  
• Utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), 
nomeadamente sobre a forma de o colocar, retirar e manter; 
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•  As instituições disponibilizaram aos encarregados de educação informação 
escrita e verbal a todos os que mostraram interesse na frequência desta resposta nesta 
altura. 
• Foram criados circuitos de comunicação com os encarregados de educação, 
assegurando que a passagem da informação relativa à criança é devidamente efetuada 
(privilegiar, sempre que possível, canais digitais). 
 
4. ORGANIZAÇÃO GERAL  
 
• As crianças e profissionais foram organizados em salas fixas (a cada profissional 
deve corresponder apenas um grupo) e os espaços definidos em função deste 
seccionamento de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes; 
• Os espaços não necessários para o alargamento dos grupos em virtude da 
divisão dos mesmos estão encerrados.  
• Esta medida não se aplica às salas de refeições;  
• Dando cumprimento aos pontos anteriores, devem ser organizados horários e 
circuitos de forma a evitar o cruzamento de pessoas:  
• Foram definidos horários de entrada e de saída desfasados, para evitar o 
cruzamento de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala;  
• Definir circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, 
evitando o cruzamento de pessoas;  
• À chegada e saída da creche, as crianças são entregues/recebidas 
individualmente pelo seu encarregado de educação, ou por alguém por ele designado, 
à porta do estabelecimento, não sendo permitida a circulação do mesmo dentro da 
creche;  
• Manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos estabelecimentos; 
•  O acesso à sala é limitado apenas ao pessoal afeto à mesma. 
• A sala de atividades deve ser organizada dando cumprimento a:  
• Nas salas em que as crianças se sentam ou circulam no chão, devem deixar o 
calçado à entrada, podendo ser solicitado aos encarregados de educação que levem 
um par de calçado extra a deixar ao cuidado dos auxiliares.  
• Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação nas salas em questão;  
• Garantir material individual necessário para cada atividade;  
• Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar 
brinquedos ou outros objetos não necessários de casa para a creche;  
• Remover da sala todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-
pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção em todos os outros;  
• No caso das creches em que as crianças não tenham a locomoção adquirida e 
necessitem de estar em berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o 
efeito, deverá garantir-se a existência de um equipamento por criança, e esta deverá 
utilizar sempre o mesmo.  
• Sempre que seja realizado o período de sesta na creche, devem manter-se os 
cuidados de higiene pessoal e ambiental: 
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5. ACESSO ÀS INSTALAÇÕES  
 
• As crianças devem ser entregues e recolhidas na receção da Instituição; 
• Nos períodos de acolhimento, as crianças deverão ser entregues a um 
profissional destacado para o efeito;  
• O tutor legal deverá indicar as pessoas (2) autorizadas a entregar/recolher cada 
criança e comunicado por escrito ao CBEI indicando nome e número de telefone e SNS; 
• As crianças devem ter sempre duas mudas de roupa lavada na Instituição;  
• Os profissionais, em sala, devem ter sempre uma muda de roupa lavada no 
estabelecimento;  
• As roupas devem ser lavadas, sempre que possível, a uma temperatura de 60º; 
• Os utentes de creche podem trazer brinquedos ou mochilas/sacos de casa à 
segunda feira (de forma a ser desinfetado na institição) 
• É restringido o acesso a crianças e profissionais com sintomas de qualquer 
doença.  
• Os colaboradores e as pessoas externas (ex. fornecedores) só entram na 
Instituição por acesso alternativo aos das crianças, excecionalmente e de forma segura. 
Devem entrar pelas portas de serviço, devidamente higienizados, com proteção do 
calçado e máscara (não se podem cruzar com as crianças).  
 
6. ESPAÇOS E NORMAS DE PREVENÇÃO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO  
 
• Deve ser assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais 
pedagógicos (ex. lápis, pincéis) e equipamentos utilizados pelas crianças (fraldário, 
berços) com produtos adequados, várias vezes ao dia, de acordo com a Orientação 
014/2020 da DGS;  
• Deve ser assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação 
de acordo com as orientações da DGS  
• Nas salas estão disponibilizados material de higiene descartável 
• Deve proceder-se à renovação de ar das salas e espaços fechados, de acordo 
com orientações da DGS, mantendo, sempre que possível, as portas abertas não 
comprometendo a segurança das crianças (ex.: janelas que não estão ao alcance das 
crianças, portas com barreira de segurança); 
• Caso haja equipamento como ar condicionado, este nunca deve ser ligado em 
situação alguma; 
• Deve assegurar-se, quando possível, o arejamento noturno das instalações;  
• Deve evitar-se a concentração de crianças em espaços não arejados;  
• Todos os colaboradores devem utilizar de máscaras cirúrgicas (e, quando 
necessário, luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS; 
• Deve garantir-se que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 
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• Deve reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte de todos 
os profissionais, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais, e verificar-se o 
cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte dos profissionais;  
• Deve ser evitado o uso de adornos pessoais (ex. anéis, pulseiras) no local de 
trabalho;  
• Devem ser disponibilizados recipientes individuais de água para todas as 
crianças e profissionais, devidamente identificados;  
• A roupa suja deve ir para casa em saco plástico, fechado;  
 
7. CUIDADOS GENÉRICOS NAS ROTINAS COM AS CRIANÇAS  
Os profissionais, na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar crianças muito 
pequenas devem: 
• Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 
•  Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente 
próprio;  
• Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma 
criança; 
• Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, 
procedimento que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. Esta troca 
de roupa deve estender-se às crianças. 
 
8. REFEIÇÕES  
 
• Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem 
ser mantidas:  
• As refeições são feitas numa sala específica para o efeito, das crianças e dos 
adultos afetos às salas; 
• Antes das refeições, as crianças devem ser levadas a lavar as mãos e ajudadas 
para a sua realização de forma correta;  
• Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 
distanciamento físico possível entre pessoas;  
• Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre 
trocas de turno (mesas, cadeiras de papa, entre outras). • 
•  Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  
• Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser 
colocados em saco descartável;  
• As pausas da equipa para almoço ocorrem de modo a garantir o afastamento 
físico entre os profissionais; 
 
9. UTILIZAÇÃO DA CASA DE BANHO E MUDANÇA DE FRALDA 
  
• As idas à casa de banho devem ser, no máximo, de 2 crianças de cada vez; 
•  A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita 
frequentemente;  
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• As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para 
evitar o contacto constante com as mesmas;  
• Os profissionais das creches e os profissionais de outras respostas sociais não 
devem partilhar as instalações sanitárias; 
• Devem ser assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com 
higienização das mãos dos profissionais e da criança, bem como da bancada de muda 
fraldas antes e depois de cada utilização;  
• A roupa suja da criança deve ser colocada num saco fechado para entrega aos 
pais aquando da recolha da criança. • 
 
10. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, LÚDICAS E DE MOTRICIDADE  
 
• Nesta fase foram canceladas todas as atividades que potenciassem perigo, 
como idas ao exterior; 
• Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos ou que 
os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações; 
• O número de brinquedos por sala deve ser reduzido e devem ser lavados 
regularmente, pelo menos duas a três vezes ao dia;  
• Deve remover-se da sala, os brinquedos que não são facilmente laváveis (ex. 
peluches, mantinhas e almofadas, tapetes de atividade sensorial, entre outros);  
• As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos 
grupos ou individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as 
crianças;  
• Na creche, sempre que possível, os grupos de crianças devem manter-se em 
salas separadas;  
 
O projeto pedagógico da creche e da creche familiar, previstos nos artigos 6.º da 
Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto e artigo 9.º da Portaria n.º 232/2015, de 6 de agosto 
devem sofrer as devidas adaptações, sendo eliminadas todas as atividades extra ou com 
participantes externos (com exceção de atividades terapêuticas e/ou de intervenção 
precoce na infância). 
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Divulgação, implementação e avaliação do Plano de Contingência 

A divulgação do Plano de Contingência deverá ser efetuada junto dos pais, sócios e 

através da publicação na página da Instituição. 

Este plano será reavaliado e reajustado, caso seja necessário ou sejam superiormente 

emanadas outras orientações. 
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Anexos:  
1. TRABALHADORES EM CONTACTO COM UTENTES– CÓDIGOS DE CONDUTA 
2. PESSOAL DA ÁREA NÃO PEDAGÓGICA – CÓDIGOS DE CONDUTA 
3.  PLANO DE HIGIENIZAÇÃO (COVID-19) 
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Anexo 1 - TRABALHADORES EM CONTACTO COM UTENTES– CÓDIGOS DE CONDUTA 
 

No âmbito da estratégia gradual de levantamento de medidas impostas pela 
pandemia da doença COVID-19, foi definido, como primeiro passo, no desconfinamento 
do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos 
cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades letivas presenciais, a 
partir de 18 de maio de 2020.  
Sendo a nossa preocupação o bem-estar e segurança de toda a comunidade educativa, 
estão a ser definidos procedimentos e medidas que mitiguem a possibilidade de 
contágio, em cumprimento das orientações da Delegação de Saúde Legal e da Direção-
Geral da Saúde. 
 
Neste regresso parcial das crianças à creche, devem manter-se os esforços para conter 
a propagação do novo coronavírus.  
 
Devem salvaguardar-se as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta 
respiratória e promover o distanciamento físico. Neste sentido, devem reforçar-se as 
medidas de prevenção diária a ser implementadas por toda a comunidade educativa. 
Assim, deverão ser respeitadas as seguintes normas de conduta: 
 
1- Os colaboradores com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem 
apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808242424) ou outras linhas 
telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 
indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde, comunicando à escola a sua 
situação. Preferencialmente, devem proceder à medição da temperatura em casa, 
antes da sua deslocação para o exterior. 
2- Na entrada para a escola deverão ser respeitados os seguintes procedimentos: 
a) Higienização do calçado através da utilização tina “lava-pés” / “pedilúvio”; 
b) Desinfeção das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 
c) Colocação da máscara e viseira fornecidas pela escola, de uso obrigatório. 
 
3- Após a entrada, os docentes dever-se-ão dirigir de imediato para as respetivas 
locais de trabalho 
 
4- Durante o dia, os colaboradores não deverão circular pela Instituição, 
respeitando a distância de segurança. 
 
5- A sala de descanso de professores estará encerrada e é apenas usada para troca 
de roupa dos colaboradores 
 
6- O acesso ao piso 2 da resposta social de creche está apenas reservada aos 
profissionais alocados a esta resposta: educadores, auxiliares e assistentes de limpeza 
apenas para este piso. 
 

Vila Franca de Xira, 15 de maio de 2020 
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Anexo 2 - PESSOAL DA ÁREA NÃO PEDAGÓGICA – CÓDIGOS DE CONDUTA 
 
Sendo a nossa preocupação o bem-estar e segurança de toda a comunidade educativa, 
estão a ser definidos procedimentos e medidas que mitiguem a possibilidade de 
contágio, em cumprimento das orientações da DGEste e da Direção-Geral da Saúde. 
Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a 
propagação do novo coronavírus. Devem salvaguardar-se as boas práticas de 
higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover o distanciamento físico. 
Neste sentido, devem reforçar-se as medidas de prevenção diária a ser implementadas 
por toda a comunidade educativa. Assim, deverão ser respeitadas as seguintes normas 
de conduta: 

1. Os assistentes técnicos e operacionais com sinais ou sintomas sugestivos de 
COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 
(808242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, 
e proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de 
saúde, comunicando à escola a sua situação. Preferencialmente, devem 
proceder à medição da temperatura em casa, antes da sua deslocação para a 
Instituição. 

2. O vestuário e o calçado devem ser os apropriados para as tarefas de limpeza e 
desinfeção: sapatos fechados, calças compridas e camisolas/T-shirts de manga 
comprida. 

3. Na entrada para a escola deverão ser respeitados os seguintes procedimentos: 
- Higienização do calçado através da utilização tina “lava-pés” / “pedilúvio”; 
- Desinfeção das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 
- Colocação dos EPI fornecidos pela Instituição, de uso obrigatório. 

4. Após a entrada, os assistentes técnicos e operacionais dever-se-ão dirigir de 
imediato para os respetivos postos de trabalho. 
Deverá ser evitada a circulação pelos espaços da escola, devendo os assistentes 
técnicos e operacionais permanecer na sua área de serviço. 

5. A sala descanso estará encerrada e utilizada apenas para mudar a roupa dos 
colaboradores; 

6. Os sacos do lixo são sempre para remover dos respetivos caixotes e descartados 
nas condições de segurança de fecho. 

7. No cumprimento das suas funções, os assistentes operacionais deverão cumprir 
escrupulosamente todas as orientações dadas relativamente à higienização dos 
espaços e nunca descurar a utilização do seu Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). 

 
 

Vila Franca de Xira, 15 de maio de 2020 
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Anexo 3. PLANO DE HIGIENIZAÇÃO (COVID-19) 
 

Orientações – Assistentes operacionais 
Salas de preparação 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
Deve ser usado um equipamento que proteja o profissional no exercício da sua 
atividade de limpeza e que deve ser constituído por: 

• Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);  
• Máscara; 
• Protetor ocular/viseira;  
• Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 
• Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.  

Material e produtos para limpeza e desinfeção 
 
Salas/espaços comuns 
- Baldes etiquetados; 
- Esfregonas etiquetadas; 
- Panos de cor azul; 
-Desinfetante hipoclorito de sódio pronto a usar; 
- Detergente comum para lavar o chão; 
- Pulverizador manual com álcool-gel; 
- Aventais de plástico; 
-Luvas; 
- Máscaras; 
- Sacos do lixo; 
- Fita adesiva larga (para fecho dos sacos do lixo) 
 
 
Instalações sanitárias 
- Baldes etiquetados; 
- Esfregonas etiquetadas; 
- Panos de cor: vermelho (sanitários) e amarelo (lavatórios); 
-Desinfetante hipoclorito de sódio pronto a usar; 
- Detergente comum para lavar o chão; 
- Pulverizador manual com álcool-gel; 
- Aventais de plástico; 
-Luvas; 
- Máscaras; 
- Sacos do lixo; 
- Fita adesiva larga (para fecho dos sacos do lixo) 
 
 Procedimentos de higienização 
Após envergar o Equipamento de Proteção Individual, preparar os produtos e 
transportá-los para a zona a limpar. No local deverá abrir janelas e arejar a área, sempre 
que possível. 
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-  Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada 
para a porta de entrada/saída; 
- Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex.: interruptores; 
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; 
telefones e outros) e áreas mais frequentadas; 
- À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 
apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o 
cuidado de não contaminar o exterior do saco; 
- No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar 
as janelas; 
- Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 
- Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 
hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 
material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos; 
- Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 
indiferenciados; 
- Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha 
seletiva, nem depositados no ecoponto; 
- Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 
mexidos. 
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 Periodicidade da higienização 
 
 
 

Instalações sanitárias Todas 2X de manhã 

Salas  Usadas apenas pelos utentes 1X de manhã e sempre 
que exista mudança de 
professor (limpeza da 
área do professor) 

Corredores, áreas e 
objetos de uso comum 
(corrimãos, maçanetas 
das portas, 
interruptores, zonas de 
contacto frequente) 

 1 X de manhã 
1X à tarde 
 

Salas de pessoal 1x de manhã e 1x à tarde (caso seja utilizada) 

Serviços 
Administrativos 

1 X de manhã e à tarde 

Outros gabinetes  1X de manhã 
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO – SALAS DE AULAS 
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M- Manhã; T- Tarde; AU- Após utilização 



 

 

www.cbei.pt 
Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira 

 

 

 

REVISÃO DO DOCUMENTO - 22 maio de 2020 
 
ADAPTAÇÃO DAS NORMAS REGULADORAS DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DA RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR  

 
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação 
de pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10- 
A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das 
atividades letivas e não letivas com presença de crianças e alunos em estabelecimentos 
de educação e ensino, designadamente de educação pré-escolar. 
 
No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através 
do Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março, o qual veio a ser 
renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril. 
 
O Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da 
COVID-19, apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020, definiu 
orientações que visam a supressão gradual das medidas de confinamento, preservando 
a saúde pública numa solução social e económica de equilíbrio. 
 
Tendo em conta a avaliação efetuada pelas autoridades de saúde, e mantendo como 
prioridade a prevenção da doença, a contenção da pandemia e a garantia da segurança 
dos portugueses, aliadas ao levantamento gradual das suspensões e interdições 
decretadas durante o período do estado de emergência, o Governo, ao abrigo da Lei de 
Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, entretanto prorrogada pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio. 
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo 
aprovou ainda uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no 
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu o dia 1 
de junho como data de reabertura dos estabelecimentos de educação pré-escolar, quinze 
dias depois da reabertura das creches e do regresso parcial às atividades letivas 
presenciais pelos alunos do 11.º e 12.º anos e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla 
certificação. 
 
Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de 
funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção 
individual, agendamento e distanciamento físico, que acrescem às condições gerais para 
o levantar de medidas de confinamento. 
Deste modo, impõe-se que sejam assegurados procedimentos, através da 
implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de medidas que mitigue a 
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possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade 
educativa. 
 
Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecem-
se diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de 
educação pré-escolar. 
 
Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige, estas 
orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as instituições, os 
profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos. 
 
Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de 
vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a 
garantia do seu bem-estar e direito de brincar.  
É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 
estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 
Toda a comunidade educativa - educadores de infância, diretores, coordenadores e 
pessoal não docente - terá um papel essencial no sentido de garantir as condições 
necessárias para que as crianças possam frequentar a educação pré-escolar com o 
máximo de segurança. 
 
Neste contexto, a organização do ambiente educativo deve ser repensada e planeada, 
tendo em conta a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto, no respeito 
pelas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar (OCEPE) e em consonância com 
as orientações emanadas da DGS. 
 
 
 
Medidas Gerais 
 
Tendo em conta as medidas adoptadas para a resposta social de Creche, a adaptação para 
a abertura de pré-escolar não diferem muito. 
No entanto importa voltar a realçar: 
 
1. Revisão e adaptação dos seus planos de contingência COVID-19, de acordo com a 
Orientação 006/2020 da DGS, devendo contemplar, elaborando todas as atas das 
reuniões de EGP: 
 
a. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19; 
 
b. Definição de uma área de isolamento 
 
c. Definição de circuitos para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento; 
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d. Confirmação dos contactos de emergência das crianças e definição do fluxo de 
informação aos encarregados de educação; 
 
e. Gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições na eventualidade 
de absentismo por doença ou necessidade de isolamento. 
 
2. Divulgação deste plano junto de todos os profissionais (pessoal docente e não docente) 
e dos encarregados de educação. 
 
3. Deverá ser mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar 
e Unidades de Saúde Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, 
salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos. 
 
4. As crianças, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas 
sugestivos de COVID-19 não se devem apresentar no estabelecimento de educação pré- 
escolar.  
Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas 
telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações 
fornecidas pelos profissionais de saúde. 
 
5. Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação, 
devem ser devidamente informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no 
atual contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19.  
A informação deve estar disponível na receção, ao acesso de todos. 
 Devem ainda ser informados sobre todas as alterações à organização e funcionamento 
do respetivo estabelecimento. 
 
6. Todos os estabelecimentos de educação devem garantir as condições necessárias para 
adotar as medidas preventivas recomendadas, designadamente: 
 
a. Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas 
práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão; 
 
b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos 
edifícios escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento 
orientador da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da 
DGS e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de 
superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”, 
reforçando, neste caso, a higienização frequente dos materiais pedagógicos e 
equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia; 
 
c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 
 
d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal 
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docente e não docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas 
máscaras às crianças; 
 
e. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos à 
entrada do recinto escolar. 
 
7. Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do 
pessoal docente e não docente e também das crianças, designadamente aquando da 
entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à 
casa de banho, e sempre que regressem do espaço exterior. 
 
8. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 
pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um 
profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no 
interior do recinto. 
 
9. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente 
podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 
máscara, evitando o contacto com as crianças. 
 
10. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, 
fechado. 
11. Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser 
ligados. 
 
12. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e 
desinfeção das instalações. 
 
14. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 
possível. 
 
Organização do espaço 
 
1. Sempre que o estabelecimento de educação disponha de espaços que não estão a ser 
usados poderá utilizá-los para expansão do estabelecimento de educação pré-escolar. 
 
2. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou 
outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 
 
3. Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades 
(depois de organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e higiene a 
cumprir) devem estar encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições. 
 
4. Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em 
regime rotativo dos grupos. 
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5. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em 
mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 
 
6. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 
 
7. Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de 
crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos 
equipamentos. 
 
8. O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 
diferentes circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que 
possível. 
 
9. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 
espaço do Pré-Escolar. Este calçado extra permanece na Instituição, devendo ser 
higienizado, todos os dias, após a saída da criança.  
Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 
 
10. Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. 
 
11. Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, 
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 
 
12. Pedir aos encarregados de educação que as crianças levem um brinquedo à segunda 
feira de forma a ser desinfetado. 
 
13. Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho. 
 
14. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com 
barreira de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-se as janelas 
e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 
 
15. Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos 
técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado 
pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita 
articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema 
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 
 
Organização dos horários 
 
1. Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior 
ao estritamente necessário. 
 
2. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos 
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diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados após 
a utilização de cada grupo. 
 
3. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação 
e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as 
presentes orientações. 
 
 
Práticas Pedagógicas 
 
1. Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 
necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, 
dos materiais e das atividades. 
 
2. Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em 
articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas 
OCEPE. 
 
3. Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 
importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu 
direito de brincar. 
 
4. Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas 
e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são 
indissociáveis. 
 
5. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 
estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem 
e desenvolvimento. 
 
6. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 
compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 
É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-
as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança 
e bem-estar de todos. 
 
7. Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 
opiniões e sugestões. 
 
8. Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, 
panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala. 
 
9. Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 
desenvolver, tendo em conta o contexto atual. 
 
10. Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, 
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como recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por 
exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, 
visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 
 
11. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 
individualmente, quando possível. 
 
12. Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, 
jardins). 
 
13. Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 
 
14. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando 
aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 
 
15. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são 
devidamente desinfetados entre utilizações. 
 
16. Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado 
o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita 
articulação com o docente e a família. 
 
17. Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da Instituição, 
mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa 
ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de 
modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a 
Instituição e a família. 
 
18. Nesta fase, devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação 
presenciais. 
 
 
Gestão do pessoal docente e não docente 
 
1. Assegurar a presença dos recursos humanos (pessoal docente e pessoal não docente) 
estritamente necessários ao funcionamento das atividades presenciais. 
 
2. Caso haja um docente que, atestadamente, pertença a um grupo de risco, pode o 
estabelecimento de educação adotar as seguintes estratégias: 
 
a. Substituí-lo por um outro educador de infância que não tenha grupo atribuído; 
 
b. Manter as atividades desse docente em sistema remoto, devendo ser assegurado 
o acompanhamento das crianças em sala, podendo recorrer-se, se necessário, aos 
mecanismos de substituição previstos e regulados no Decreto-Lei n.º 132/2012, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, quando seja necessário salvaguardar a 
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saúde dos docentes sujeitos a um dever especial de proteção, invocando na plataforma 
como motivo de substituição a referida disposição legal. 
 
3. A Instituição pode adotar outras estratégias que entendam ser mais 
adequadas designadamente quanto à substituição dos docentes e locais das atividades, 
garantindo a maior eficácia das medidas de contenção do coronavírus. 
 
Refeições 
 
1. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 
distanciamento e higiene: 
 
a. A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para 
evitar o cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, será de 
considerar fazer as refeições na sala de atividades; 
 
b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 
para que o façam de forma correta; 
 
c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 
distanciamento físico possível entre crianças; 
 
d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção 
das superfícies utilizadas 
. 
2. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 
 
3. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 
devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável. 
 
4. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 
físico entre profissionais. 
 
5. Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, 
enquanto acompanham as crianças. 
 
Atuação perante um caso suspeito 
 
A atuação perante um suspeito infetado será feita da mesma forma que apresentado no 
documento inicial e nas seguintes atualizações. 
 
 
 
VILA FRANCA DE XIRA, 22 MAIO DE 2020 
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REVISÃO DO DOCUMENTO – 12 de junho 2020 
 

Enquadramento 
A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização 
Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas 
de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma 
a diminuir a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os 
doentes e proteger a Saúde Pública. 
 
É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de 
pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser 
tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 
 
O Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL) é uma resposta social que proporciona 
atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos disponíveis das 
responsabilidades escolares, desenvolvendo-se através de diferentes modelos de 
intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades 
específicas e multiactividades. 
 
O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, 
das instituições e organizações, e da sociedade. Assim, neste documento constam pontos 
importantes na prevenção da transmissão da COVID-19 em CATL, assim como os 
procedimentos a adotar perante um caso suspeito. Com esta orientação pretende-se 
diminuir a transmissão de SARS-CoV-2 nestes contextos. 
 
Assim, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, 
de 26 de janeiro, a Direção-Geral da Saúde emite a seguinte Orientação: 
 
Preparação Prévia à Abertura da Resposta Social CATL 
 
1. Todos os estabelecimentos que dinamizam atividades de tempos livres têm de estar 
devidamente preparados para a abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim como 
para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização 
dos seus Planos de Contingência. 
 
2. Os Planos referidos no ponto anterior devem ser elaborados de acordo com a Orientação 
006/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS), contemplando: 
 
a. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19; 
 
b. A definição de uma área de isolamento, equipada com telefone, cadeira, água e alguns 
alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; 
 
c. Os circuitos necessários para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento; 
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d. A atualização dos contactos de emergência das crianças e jovens e do fluxo de 
informação aos encarregados de educação; 
 
e. A gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições na eventualidade de 
absentismo por doença ou para prestação de cuidados a familiares ou por necessidade 
de isolamento; 
 
f. Informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19, regularmente 
atualizada. 
 
3. Deve ser dada formação a todos os profissionais relativa ao Plano de Contingência e às 
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 
 
4. Deve ser estabelecido e/ou mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde 
(Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a 
Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades 
possam disponibilizar. 
 
5. Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estejam a ser utilizados, 
quer pela suspensão ou expansão de atividades, quer pelo encerramento de respostas 
sociais, poderá ser viável a expansão das atividades de tempos livres para estes espaços, 
desde que permita garantir a segurança das crianças e jovens. 
 
6. Todos os profissionais, bem como as crianças e jovens e os seus encarregados de 
educação, devem ser informados relativamente às normas de conduta do espaço e 
medidas de prevenção da transmissão da COVID-19.  
A informação deve estar afixada em locais visíveis do estabelecimento e/ou ser enviada 
por via eletrónica (Anexos I, II e III).  
 
Devem ainda ser informados sobre todas as alterações relativas à organização e 
funcionamento das atividades de tempos livres. 
 
7. Todos os estabelecimentos devem assegurar a existência das condições necessárias para 
adotar as medidas preventivas recomendadas: 
 
a. Instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de 
papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 
higienização das mãos; 
 
b. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 
c. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios, de 
acordo com a Orientação nº014/2020 da DGS; 
 
d. Equipamentos de proteção, tais como máscaras cirúrgicas, para todo o pessoal; 
e. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à 
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entrada e à saída do estabelecimento e salas e espaços de atividades (um por sala). 
8. Antes da reabertura da resposta, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 
instalações. 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
O horário de funcionamento de acolhimento dos utentes tem sofrido alterações ao longo 
deste período de constantes alterações. Assim, o horário de funcionamento da Instituição 
tem sido alargado, passado a abrir às 8 horas e encerrar às 18h30m. 
 

Medidas Gerais 
 
1. Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, 
dentro e fora do estabelecimento. 
 
a. As crianças e jovens devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao 
longo de todo período que permanecem no CATL; 
 
b. Caso haja crianças e jovens do mesmo grupo escolar, devem ser mantidos os mesmos 
no CATL; 
 
c. A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona do CATL; 
 
d. Cada sala deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de crianças e 
jovens, de acordo com a dimensão e características do CATL; 
 
e. Os espaços que não sejam necessários para o alargamento dos grupos em virtude da 
sua divisão devem estar encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições; 
 
f. Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à 
biblioteca ou à sala de informática, estas devem reduzir a lotação máxima, e dispor de 
uma sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as 
regras de distanciamento físico. Devem também ser higienizadas e desinfetadas após 
cada utilização. 
 
2. Dando cumprimento ao ponto anterior, devem ser organizados horários e circuitos de 
forma a evitar o cruzamento entre pessoas: 
 
a. Definir horários de entrada e de saída desfasados, sempre eu possível, para evitar o 
cruzamento de pessoas que não sejam do mesmo grupo; 
 
b. Definir circuitos de entrada e saída das salas e espaços de atividades para cada grupo, 
evitando o cruzamento de pessoas; 
 
c. À chegada e saída do CATL, as crianças e jovens devem ser entregues/recebidas 
individualmente pelo seu encarregado de educação, ou pessoa por ele designada, à porta 
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do estabelecimento, evitando, sempre que possível, a circulação dos mesmos dentro do 
estabelecimento; 
 
d. Sempre que possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos 
estabelecimentos; 
 
e. O acesso à sala deve ser limitado apenas aos profissionais afetos à mesma. 
 
3. No acesso ao estabelecimento deve-se acautelar a higienização das mãos à entrada e à 
saída, com solução antisséptica. 
 
4. Se possível, manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em 
superfícies, assim como as janelas e/ou portas das salas, de modo a permitir uma melhor 
circulação do ar dentro do espaço, não comprometendo a segurança das crianças e jovens. 
 
5. Nas salas devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a 
maximização do espaço entre pessoas. Para tal, quando aplicável: 
 
a. As mesas devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo 
com a estrutura física das salas; 
 
b. As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição 
que implique as crianças e jovens virados de frente uns para os outros. 
 
6. Assegurar, sempre que possível, que as crianças e jovens não partilham objetos ou que 
os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações: 
 
a. Garantir material individual necessário para cada atividade; 
 
b. Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar brinquedos ou 
outros objetos não necessários de casa; 
c. Remover da sala todos os acessórios não essenciais para as atividades 
lúdicopedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção regular de todos os outros. 
 
7. Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 
mantidas: 
 
a. A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para diminuir 
o cruzamento de crianças, ou em alternativa deve considerar-se fazer as refeições na 
sala de atividades; 
 
b. Antes do consumo das refeições, as crianças devem lavar as mãos e ajudadas para a sua 
realização de forma correta; 
 
c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 
físico possível (1,5 a 2 m) entre pessoas; 
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d. Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas 
de turno (mesas, cadeiras de papa, entre outras). 
 
8. Todos os profissionais e crianças com idade superior a 10 anos devem usar máscara 
cirúrgica dentro do estabelecimento. 

 
9. As crianças e jovens, bem como os profissionais com sinais ou sintomas sugestivos de 
COVID- 19 não devem apresentar-se no CATL. Devem contactar o SNS24 (808 24 2424) ou 
outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com 
as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde 

 
Higienização Ambiental 

 
1. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma 
prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes 
comunitários. 

 
2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e 
papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável). 

 
3. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 
consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

 
4. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as 
superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo 
do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, 
telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por 
várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, 
mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros. 

 
5. No CATL existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, 
muitas vezes, por períodos mais prolongados, podem ser mais facilmente contaminadas 
e representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus.  

Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e 
desinfeção, sempre que estejam em utilização. 

 
6. Deve ser elaborado um plano de higienização que deve ser do conhecimento dos 
profissionais envolvidos e estar afixado em local visível, já criado na actualização anterior 
relativo à abertura do pré-escolar. 
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8. Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em 
condições de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como 
garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 
 

9. Refeitórios 
1. A organização e utilização dos refeitórios deve acautelar o respeito pelas regras de 
distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de 
pessoas. 
 
Deverá também ser incentivada a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores 
(antes e depois das refeições), bem como uma limpeza frequente. 
 
2. Deve-se garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a 
Orientação 014/2020 da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos 
de atendimento ao público ou similares”. Os protocolos de limpeza e desinfeção devem 
ser intensificados, incluindo: 
 
a. Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, 
todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.); 
 
b. Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização. 
 
3. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o profissional deve saber que: 
 
a. O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e 
frequente higienização das mãos; 
 
b. Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e 
devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas 
de uso único ou equipamentos de distribuição. As luvas não substituem a lavagem das 
mãos ou a higiene das mãos; 
 
c. Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes 
da sua colocação e após a sua remoção; 
 
d. O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser 
substituído se danificado ou se o profissional interromper a tarefa. Se um profissional 
estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas 
a cada quatro horas ou sempre que necessário. 
 
4. Remover motivos decorativos nas mesas. 
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Transporte 
1. Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos 
encarregados de educação ou pessoa por eles designada. 
 
2. Caso o CATL disponha de transporte coletivo de crianças, este deve seguir as orientações 
da DGS relativa a transportes coletivos de passageiros, assegurando: 
a. Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (exemplo: um 
por banco); 
 
b. Redução da lotação máxima de acordo com a legislação vigente (Decreto Lei nº 20/2020 
de 1 de maio); 
 
c. Disponibilização de solução à base de álcool (70% concentração) à entrada e saída da 
viatura; 
 
d. Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a orientação da DGS 
(Orientação 014/2020 de 21 de março da DGS). 
 
Atuação Perante um Caso Suspeito 
1. Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 
isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. 
 
2. Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados 
para levar a criança e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas 
telefónicas criadas especificamente para o efeito. Este contacto, mediante autorização 
dos encarregados de educação, também poderá ser feito no CATL, devendo de seguida 
proceder de acordo com as indicações fornecidas. 
 
3. Todos os encarregados de educação devem ser informados em caso de existência de 
um caso suspeito no estabelecimento. 
 
4. A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, bem 
como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública 
aos contactos próximos. Para o efeito os estabelecimentos devem manter atualizados os 
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 
 
5. Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 
suspeito e da área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS. 
 
6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 
plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um 
adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas 
da sua produção (nunca em ecopontos). 
 
 
VILA FRANCA DE XIRA, 12 DE JUNHO DE 2020 
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ANEXO I – LAVAGEM DAS MÃOS 
ANEXO II – MEDIDAS GERAIS 
ANEXO III - MÁSCARAS 
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PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO 
IMPLEMENTADAS APÓS 1 JULHO DE 2020 
 
No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus 
SARS-CoV -2 e pela doença COVID -19, Portugal tem vindo a adotar medidas para 
a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção. Atualmente, 
conforme estipulado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 
de junho, a Área Metropolitana de Lisboa, e no caso concreto da freguesia e 
concelho de Vila Franca de Xira, encontra-se em situação de contingência. 
  
Assim, mantém-se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar 
regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de 
higiene. Face às permanentes alterações, quer de legislação, quer de novas 
orientações das Autoridades de Saúde e de outras que tutelam as atividades 
desenvolvidas no CBEI, é imperioso que se adaptem as medidas excecionais e 
temporárias de resposta à epidemia e à doença COVID-19 à realidade da 
Instituição, tal como manter atualizado o Plano de Contingência em vigor. 
  
Nesse sentido, a EGP-Equipa de Gestão do Plano mantém permanente 
monitorização sobre a realidade das diversas atividades e das regras em vigor, 
sendo que, semanalmente, às quartas-feiras, reorganiza os diversos grupos de 
crianças, meios e recursos humanos, de acordo com o evoluir da situação ou das 
necessidades detetadas, como sejam, entre outras, reajustes de horários ou 
procedimentos de segurança. 
  
Assim, e de modo genérico, informamos o seguinte: 
  

1.        As entradas e saídas de utentes, à data de hoje, são efetuadas pela porta 
principal do edifício sede do CBEI, e cumprindo todas as medidas de 
segurança em vigor, quer na legislação, quer no Plano de Contingência; 

2.      O atual horário de funcionamento é das 07h00 às 18h30, sendo que, por 
razões de segurança e agilização, a entrada dos utentes deve ser feita entre 
as 07h00 e as 09h30, e a saída entre as 16h30 e as 18h30.  

3.      Todas as atividades planeadas são de acordo com as normas vigentes e 
procedimentos de segurança, nomeadamente, garantido o 
distanciamento físico necessário, o uso de equipamentos de proteção 
individual e coletivos, medidas de higiene individual, higienização regular 
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dos espaços e dos equipamentos, entre outras que se revelem necessárias 
e/ou obrigatórias; 

4.     Sempre que possível e justificado, será dado conhecimento aos 
encarregados de educação do planeamento das atividades, através do 
website ou de outro meio que se revele pertinente; 

5.      A EGP procede a revisões regulares do Plano de Contingência, de acordo 
com a legislação em vigor, normas da Direção-Geral da Saúde e restantes 
indicações das autoridades tutelares, pelo que aconselhamos a regular 
consulta do mesmo no nosso website; 

6.     O horário da secretaria para atendimento ao público, atualmente, é todos 
os dias úteis, das 08h30 às 09h30 e das 16h30 às 18h00. Para outros 
assuntos deverá ser solicitada marcação prévia através de telefone 
(263 286 800) ou de email (geral@cbei.pt); 

7.     As atividades para os meses de julho e agosto foram reajustadas às 
contingências exigidas e, assim que disponível, será dada informação sobre 
as atividades que serão desenvolvidas no chamado “período de férias”; 

8. Tendo em conta o número de utentes a frequentar as refeições do pré-
escolar e CATL irão ser feitas no refeitório em turnos: 

- Pré-escolar – 11h15 e 11h45 

- CATL – 12h15 e 12h45 

9.      O planeamento para o ano letivo de 2020/2021 está a ser executado de 
acordo com a legislação em vigor e tendo em conta a previsibilidade da 
evolução da situação. Nesse sentido, e de forma a poder planear de forma 
mais eficaz, sejam os meios físicos, os procedimentos de segurança, a 
aquisição de equipamentos de proteção, ou a gestão dos recursos 
humanos, solicitamos e relembramos a todos que as 
matrículas/renovações deverão ser efetuadas até ao dia 10 de julho (data 
até à qual também poderão beneficiar de desconto). 
  

Estas informações foram enviadas a todos os sócios pais de utentes de forma a 
uma informação unilateral de todas as adequações feitas periodicamente. 

 
Vila Franca de xira, 30 junho de 2020 
  

mailto:geral@cbei.pt
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REVISÃO DO DOCUMENTO – 11 de setembro de 2020 
 

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IMPLEMENTADAS APÓS 1 SETEMBRO 
 

 
Esta adenda apresenta as orientações emanadas pelas autoridades públicas, 
nomeadamente a Direção Geral de Saúde (DGS) e outras entidades relativamente 
às medidas a adotar pelas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) em contexto de pandemia por SARS-CoV-2, e apresentar 
informação relevante sobre algumas das matérias mais críticas verificadas 
durante a vigência do estado de emergência e, como tal, de intervenção 
estratégica no contexto das IPSS. 
 
Estando já previsto que Portugal Continental entrará em estado de contingência 
no próximo dia 15 de setembro, é fundamental que sejam implementadas 
medidas ajustadas a este novo contexto, acompanhando as recomendações que 
forem divulgadas neste âmbito. 
 
I. Orientações globais da DGS e de outras entidades 
 
Desde a declaração de situação de emergência de Saúde Pública de âmbito 
internacional, pela Organização Mundial de Saúde ainda em janeiro de 2020, que 
culminou com a declaração de pandemia no dia 11 de março, as entidades 
públicas nacionais têm vindo a emanar um conjunto diversificado de 
orientações, normas e informações a adotar e a considerar pelas IPSS.  
 
 
II. Orientações estratégicas 
 
Tendo por base todas as orientações emanadas pelas entidades públicas, 
nomeadamente a DGS, cada IPSS é responsável pela sua implementação e 
garantia do seu cumprimento. As decisões de alteração, devidamente 
fundamentadas, que possam ocorrer para garantir uma maior adequação ao 
contexto da instituição, deverão ser sempre efetuadas em articulação e 
comunicação com as entidades locais competentes. 
 
Neste sentido, e numa perspetiva de prevenir e mitigar os efeitos de uma 
possível segunda vaga de COVID-19, destacam-se abaixo três pontos chave que a 
CNIS considera mandatório que sejam atempadamente reavaliados e planeados:  
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plano de contingência, recursos humanos e equipamentos de proteção 
individual.  
 
Fazendo parte das orientações da DGS e demais entidades, são a base estratégica 
da intervenção da IPSS. 
 
1. Plano de Contingência 
 
O Plano de Contingência que contempla os procedimentos a adotar para a 
mitigação dos riscos para a saúde dos trabalhadores e utentes e a assegurar para 
a continuidade da atividade da IPSS, é um documento absolutamente essencial, 
que sendo flexível, deve ser continuamente monitorizado, 
avaliado e revisto, de acordo com a evolução da situação de cada entidade e do 
contexto onde se insere, bem como as contínuas orientações das entidades 
públicas, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, sendo permanentemente 
atualizado. 
 
Para tal, é fundamental que seja efetuada uma contínua articulação com as 
entidades locais – Saúde, Segurança Social, Município e Proteção Civil – 
garantindo a existência de canais de comunicação 
permanentemente ativos que permitam uma rápida e eficaz atuação em rede. 
 
A eficácia da implementação do Plano de Contingência está, igualmente, 
associada a uma partilha e comunicação constante com todos os trabalhadores. 
É essencial que o mesmo seja um instrumento do conhecimento de todos para 
que possa ser operacionalizado com o sucesso pretendido, sendo vital a 
formação para evidenciar, em contexto real, a aplicabilidade dos procedimentos 
definidos. 
 
A monitorização e acompanhamento periódico do contexto nacional e local 
apresenta-se como um elemento crucial para a implementação de medidas de 
prevenção.  
Cada IPSS, em cada resposta social que desenvolve, deverá assegurar a 
monitorização do seu próprio desempenho, articulando sempre com as 
entidades locais, e definindo, quando necessário, ajustes ao seu Plano de 
Contingência. 
 
2. Recursos Humanos 
 
A gestão de recursos humanos assume-se como uma das áreas mais críticas e 
difíceis de assegurar adequadamente em contexto de COVID-19.  
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A organização do trabalho com a constituição de equipas em espelho ou em 
casulo, especialmente nas respostas residenciais, ou a impossibilidade de partilha 
de trabalhadores entre respostas sociais, obrigam ao reforço dos quadros de 
pessoal das IPSS, que procuram o equilíbrio entre a resposta às suas 
necessidades, o cumprimento do quadro legal aplicável, o bem-estar das equipas 
e a manutenção da qualidade dos serviços prestados aos utentes. 
 
Assegurando o cumprimento dos rácios de recursos humanos estabelecidos 
legalmente, as vicissitudes na gestão diária dos trabalhadores geram sempre 
muitas dificuldades nas IPSS, sendo ainda mais limitada a 
capacidade da sua gestão no contexto atual, situação ainda agravada aquando da 
inevitável exigência de isolamento obrigatório dos trabalhadores perante um 
caso suspeito.  
 
Em todo este processo, pela sua complexidade, é ainda mais premente a 
necessidade de um trabalho contínuo ao nível da motivação dos trabalhadores.  
O acompanhamento e formação, ao longo do tempo, são fundamentais para 
assegurar o bem-estar físico e emocional dos trabalhadores, absolutamente 
essencial para o funcionamento da IPSS e a garantia da qualidade e continuidade 
dos cuidados a prestar aos utentes. Sem muitas vezes disporem destes recursos  
internamente, recorrer à articulação com outras entidades, nomeadamente 
Município e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES), poderá ser uma 
ferramenta para potenciar este apoio, nomeadamente acompanhamento 
psicológico e motivacional, a toda a equipa. 
 
3. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
 
A utilização – adequada e correta – de EPI´s constitui um dos fatores mais decisivos 
para a contenção da transmissão do SARS-CoV-2, cabendo às IPSS, 
continuamente, sensibilizar, informar e formar os seus trabalhadores e, sempre 
que aplicável, os seus utentes, para a sua importância.  
 
Devido aos elevados riscos para a segurança dos próprios e dos utentes, sugere-se 
que os responsáveis das IPSS, a par da sensibilização, supervisionem, 
continuamente, a correta utilização de EPI’s pelos trabalhadores. 
Especialmente as medidas de prevenção, de distanciamento e isolamento, de  
lavagem das mãos, de utilização de máscara, de etiqueta respiratória e de limpeza 
e desinfeção devem ser compreendidas e cumpridas por todos aqueles que 
frequentam as IPSS, sejam trabalhadores, utentes, visitas ou fornecedores. 
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A Portaria n.º 178/2020, de 28 de julho, que “estabelece um sistema de incentivos 
à adaptação da atividade das respostas sociais ao contexto da doença COVID-19, 
designado Programa Adaptar Social +”,prevê, entre outras, a elegibilidade de 
despesas com a aquisição de equipamentos de proteção individual para 
utilização pelos trabalhadores e utentes, nomeadamente máscaras, luvas, 
viseiras e outros, assim como para aquisição e instalação de equipamentos de 
 higienização, de dispensa automática de desinfetantes, bem como respetivos 
consumíveis, nomeadamente solução desinfetante. 
 
ALTERAÇÕES OU ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES IMPOSTAS 
 

Assim, e de modo genérico, informamos que foram feitas as seguintes alterações: 
Todas as respostas sociais acolheram novos utentes a 1 de setembro mantendo 
todas as normas estabelecidas:  
  

1.        As entradas e saídas de utentes, à data de hoje, são efetuadas pela porta 
principal do edifício sede do CBEI, e cumprindo todas as medidas de 
segurança em vigor, quer na legislação, quer no Plano de Contingência; 

2.      O atual horário de funcionamento é das 07h00 às 19h30, sendo que, por 
razões de segurança e agilização, a entrada dos utentes deve ser feita entre 
as 07h00 e as 09h30, e a saída entre as 16h30 e as 19h30. Esta alargamento 
prende-se com as necessidades dos pais relativo à atividade profissional 

3.      Todas as atividades planeadas são de acordo com as normas vigentes e 
procedimentos de segurança, nomeadamente, garantido o 
distanciamento físico necessário, o uso de equipamentos de proteção 
individual e coletivos, medidas de higiene individual, higienização regular 
dos espaços e dos equipamentos, entre outras que se revelem necessárias 
e/ou obrigatórias; 

4.     Sempre que possível e justificado, será dado conhecimento aos 
encarregados de educação do planeamento das atividades, através do 
website ou de outro meio que se revele pertinente; 

5.      A EGP procede a revisões regulares do Plano de Contingência, de acordo 
com a legislação em vigor, normas da Direção-Geral da Saúde e restantes 
indicações das autoridades tutelares, pelo que aconselhamos a regular 
consulta do mesmo no nosso website; 

6.      O horário da secretaria para atendimento ao público, atualmente, é todos 
os dias úteis, das 08h30 às 09h30 e das 16h30 às 18h00. Para outros 
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assuntos deverá ser solicitada marcação prévia através de telefone 
(263 286 800) ou de email (geral@cbei.pt); 

7.       As atividades para os meses de julho e agosto foram reajustadas às 
contingências exigidas e, assim que disponível, será dada informação sobre 
as atividades que serão desenvolvidas no chamado “período de férias”; 

8. Tendo em conta o número de utentes a frequentar as refeições do pré-
escolar e CATL irão ser feitas no refeitório em turnos: 

- Pré-escolar – 11.15 e 11.45 

- CATL – 12.15 e 12.45 

Mantêm-se estes horários e o distanciamento entre todos os utentes, havendo 
também a atribuição de lugares marcados para as refeições. 

9.      O planeamento para o ano letivo de 2020/2021 está a ser executado de 
acordo com a legislação em vigor e tendo em conta a previsibilidade da 
evolução da situação. Nesse sentido, e de forma a poder planear de forma 
mais eficaz, sejam os meios físicos, os procedimentos de segurança, a 
aquisição de equipamentos de proteção, ou a gestão dos recursos 
humanos, solicitamos e relembramos a todos que as 
matrículas/renovações deverão ser efetuadas até ao dia 10 de julho (data 
até à qual também poderão beneficiar de desconto). 

 
10. Tendo em conta a abertura das escolas e o início do protocolo municipal 

de escola a tempo inteiro, foram feitas formações a todos os colaboradores 
de forma a informar e relembrar todas as diretrizes de higiene pessoal, 
adornos, entre outros e quanto as diretrizes para o apoio aos refeitórios. 
Nestas formações foram relembradas todas as diretrizes de desinfeção 
pessoal e uso de EPIS e informados todos os trabalhadores da necessidade 
de cumprimento destas normas, havendo supervisão de todos quanto ao 
seu uso. 
 

11. Foram dadas instruções aos responsáveis de sala de como manter a 
higienização pessoal, dos utentes e dos objetos utilizados. 
 

12. De ressalvar que tendo havido novos utentes a frequentar e de forma a que 
educadores e responsáveis possam transmitir toda a informação sobre as 
respetivas respostas e sobre os utentes a receber, estes estão a marcar 

mailto:geral@cbei.pt
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atendimentos individuais, numa sala à entrada da Instituição e respeitando 
todas as normas de segurança. 
 

13. No que diz respeito aos transportes define-se as seguintes diretrizes: 
 

• Garantir a renovação do ar nos veículos nas condições indicadas e sempre 
que tal seja tecnicamente possível:  
 

 
Medidas Gerais para Transportes Públicos Coletivos e Individuais: 
Trabalhadores 
 
 1. As medidas a adotar pelos trabalhadores incluem:  
 

• Procurar informação devida e apropriada sobre a COVID-19, as suas 
principais formas de transmissão, as medidas preventivas adequadas e 
como cumprir as mesmas; 

• Cumprir as recomendações de segurança e procedimentos previstos no 
Plano de Contingência e reportar, à empresa ou às entidades competentes, 
situações de incumprimento que possam condicionar perigo para a Saúde 
Pública;  

• Respeitar as medidas de proteção individual propostas, conforme descrito 
no Plano de Contingência da empresa, na Orientação 019/2020 “Utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não-Profissionais de 
Saúde”, da DGS, na Orientação 014/2020 “Limpeza e desinfeção de 
superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, 
da DGS e na legislação em vigor, das quais se salienta: 

 
Medidas Gerais para Transportes Públicos Coletivos e Individuais: Utilizadores 
 
 1. As medidas a serem adotadas pelos utilizadores incluem:  

• Respeitar os circuitos adaptados, normas, medidas de segurança e de 
higiene recomendadas em cada meio de transporte;  

• Garantir individualmente o cumprimento das regras de etiqueta 
respiratória da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico 
recomendado: 

• Desinfetar as mãos antes e depois da utilização de um transporte público; 
• Evitar o contacto manual com as superfícies;  
• Manter o máximo de distância entre os utilizadores dos transportes, 

garantindo o distanciamento físico recomendado entre pessoas, durante o 
período de espera e de utilização do transporte;  
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uma máscara cirúrgica e reforçar as medidas acima descritas 
 
 

Medidas Específicas para Transportes Públicos Coletivos 
 
1. As medidas específicas a adotar pelas empresas incluem:  

• Garantir medidas de redução de contacto entre utilizadores e 
trabalhadores (motorista e outros membros da equipa) 

• Evitar o aglomerado de pessoas na estação, terminal, interface e dentro do 
veículo, aplicando medidas que promovem o distanciamento físico entre 
pessoas;  

• Reduzir a lotação máxima do transporte para assegurar o distanciamento 
entre utilizadores e o cumprimento da legislação vigente. E 

• Sinalizar os lugares onde as pessoas se devem sentar, quando o meio de 
transporte o permita, por forma a garantir o distanciamento recomendado 
entre passageiros;  

• Controlar a entrada de passageiros com vista a evitar que o veículo 
ultrapasse a lotação máxima estabelecida;  

 
 
 
 
 


