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DESPACHO 

 
 
 

Pelas competências que me estão cometidas, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de Alcobaça, como o responsável máximo pela Política Municipal da 

Proteção Civil, após apreciação do documento em causa, homologo o presente Plano 

de Contingência COVID-19. 

                  

 

 

Alcobaça, 9 de março de 2020 

 

 

O Presidente de Câmara, 

 

 

 

 

Paulo Jorge Marques Inácio, Dr. 

 

 
 
 
 
  

 Originais assinados e 

arquivados no SMPC 

e UVSP 
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Definições e siglas 
 
ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

APC – Agente de Proteção Civil 

ASR – Autoridade de Saúde Regional  

CM – Câmara Municipal 

CMA – Câmara Municipal de Alcobaça 

CP – Cédula Profissional 

CROAMA - Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça 

DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

DGS - Direção-Geral da Saúde  

ECDC - Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças Transmissíveis  

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

GA – Grupo de Acessória 

GCP – Grupo Coordenador do Plano 

GNR – Guarda Nacional Republicana  

INEM- Instituto Nacional de Emergência Médica 

INSA – Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

LAM - Linha de Apoio ao Médico  

NOCOVID – Normas Orientadoras – COVID-19 

PBCI - Precauções básicas de controlo de infeção  

PCCOVID-19 - Plano de Contingência – COVID-19  

PMEPC – Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

PSP – Polícia de Segurança Pública 

RJPSST – Regime Jurídico da Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho  

SABA – Solução Antissética de Base Alcoólica 

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SST – Saúde e Segurança do Trabalho 

UE/EEE - União Europeia/Espaço Económico Europeu  
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Cadeia de Transmissão - Modelo baseado na transmissão de um agente a partir de um 

reservatório ou hospedeiro, através de uma porta de saída, que infeta um indivíduo suscetível 

(hospedeiro) através de uma porta de entrada. 

 

Caso - Situação definida pelo conjunto de critérios clínicos, laboratoriais ou epidemiológicos 

que caracterizam uma determinada infeção ou doença. Em epidemiologia, um indivíduo da 

população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo de uma dada infeção, doença, 

perturbação de saúde ou de outra condição em estudo. 

 

Caso confirmado - Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado (clínicos, 

laboratoriais e/ou epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença. 

 

Caso primário - O primeiro caso de uma cadeia de transmissão e o responsável pela 

introdução de uma determinada infeção ou doença na população. 

 

Caso provável - Pessoa que preenche os critérios de definição de caso provável (clínicos, 

laboratoriais e/ou epidemiológicos) de uma determinada infeção ou doença. 

 

Caso secundário - Caso infetado a partir do caso primário. 

 

Caso sob investigação - Pessoa que apresenta critérios clínicos e epidemiológicos OU história 

de exposição de elevado risco e qualquer um dos sintomas listados para a doença em questão. 

 

Caso suspeito - Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, 

laboratoriais e/ou epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença. 

 

Caso terciário - Caso infetado a partir do caso secundário. 

Caso validado - Caso que preenche os critérios de validação de uma determinada infeção ou 

doença. 

 

Cenário (ou construção de cenários) - Método de previsão que se baseia em diversas 

premissas ou conjeturas sobre as possibilidades alternativas, ao invés de se basear em simples 

extrapolações das evoluções existentes (ou conhecidas). As linhas de evolução dos 
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componentes demográficos, de morbilidade e de mortalidade podem, assim, ser modificadas 

com base em conjeturas, ou premissas, diversas, utilizadas em separado ou em conjunto. Este 

método pode permitir maior flexibilidade no planeamento a longo prazo do que a previsão 

baseada na simples extrapolação das tendências 

conhecidas. 

 

Comunicação em emergência - Comunicação realizada de forma atempada, urgente e 

específica para um grupo de pessoas, resultante de uma situação anormal que requer ação 

imediata, extraordinária aos processos regulares, no sentido de limitar danos (a infraestruturas 

ou ambiente) ou óbitos. 

 

Contacto - A pessoa que, por ter estado em associação com um algo/alguém infetado, ou com 

um ambiente contaminado por um agente infecioso, tem a oportunidade de adquirir esta 

infeção. 

 

Contacto direto - Modo de transmissão da infeção entre um hospedeiro infetado e outro 

suscetível. Ocorre quando a pele ou superfícies mucosas desses hospedeiros entram em 

contacto, também se podendo considerar direta a transmissão por meio de sangue ou tecidos 

de um dador infetado a um indivíduo suscetível. 

 

Contacto indireto - Modo de transmissão da infeção através de vetores ou artigos 

(equipamento) contaminados. 

 

Contacto próximo - Pessoa que possa ter sido exposta a secreções oro-nasofaríngeas ou fezes 

do doente (coabitantes, amigos íntimos, pessoal discente, docente e não docente em 

estabelecimentos de educação e ensino, cuidadores, profissionais de saúde, doentes que 

partilharam o mesmo espaço em internamento hospitalar ou outros). 

 

Contágio - Transmissão de infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou outros 

objetos contaminados. 

 

Contaminação - Presença de um agente infecioso na superfície corporal, artigos pessoais, 

instrumentos médico-cirúrgicos-dentários ou ainda em artigos e substâncias do meio 

ambiente, como água ou alimentos. 
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Controlo - Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de reduzir a 

incidência e/ou prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão. 

 

Coronavírus - Género de vírus zoonóticos pertencentes à família Coronaviridae. 

 

COVID-19 - Doença causada pelo novo coronavírus / SARS-CoV-2 / 2019-nCoV. Crise - Situação 

grave, inesperada e frequentemente perigosa, que requer ação atempada e que pode afetar 

ou ameaçar a vida, o ambiente, infraestruturas críticas ou o funcionamento normal da 

sociedade; pode ser consequente à intervenção humana ou a desastre natural. 

 

Descontaminação - Utilização de meios químicos ou físicos com vista a remover, inativar ou 

destruir microrganismos presentes nos materiais, equipamentos ou superfícies, de modo a que 

já não sejam capazes de transmitir partículas infeciosas durante o seu uso ou manipulação. 

 

Desinfeção - Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de 

desinfeção, destrói a maioria dos microrganismos presentes, mas não necessariamente as 

formas esporuladas. 

 

Desinfetante - Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói 

microrganismos patogénicos ou outros microrganismos, mas não necessariamente as formas 

esporuladas. 

 

Endemia - Ocorrência contínua, numa frequência expectável, durante um determinado 

período de tempo e numa localização geográfica bem identificada. 

 

Epidemia - Frequência superior ao expectável de casos de uma determinada infeção ou 

doença, numa comunidade ou região. 

 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) - Conjunto de barreiras protetoras, usadas com o 

objetivo de proteger as mucosas, pele e roupa, do contacto com agentes infeciosos, podendo 

incluir luvas, máscaras, respiradores, óculos, viseiras, toucas, aventais, batas, proteção de 

calçado ou outros que se considerem necessários. 
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Exposição - Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, de tal 

forma que se possa verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus efeitos nocivos, 

aos indivíduos que sofreram tal contacto. 

 

Gestão do risco - Processo de ponderação entre políticas, avaliação de risco e outros fatores 

relevantes para a proteção da saúde das populações, efetuado em articulação com todos os 

intervenientes envolvidos. Mediante necessidade, este processo poderá resultar na seleção de 

opções adequadas de prevenção e controlo. 

 

Gotículas – Partículas de grandes dimensões (> 5µ), com passagem breve pelo ar quando a 

fonte e o hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas durante a fala, tosse ou 

espirro e assentando rapidamente nas superfícies. 

 

Higiene das mãos - Procedimentos que incluem: Lavagem das mãos com água e sabão, fricção 

das mãos com SABA ou preparação pré-cirúrgica das mãos. 

 

Hospedeiro - Pessoa ou animal que permite o alojamento, manutenção e subsistência de 

qualquer agente infecioso ou de doença transmissível, em condições naturais. 

 

Imunidade ativa - Resistência imunitária desenvolvida em resposta a um estímulo provocado 

por um antigénio (agente infecioso ou vacina) e caracterizado habitualmente pela presença, 

demonstrável, de anticorpos específicos produzidos pelo hospedeiro. 

 

Imunidade natural - Resistência inerente, própria de certas espécies, a determinados agentes 

de doença. 

 

Incidência - Número de novos casos de doença, acidentes ou outros problemas de saúde que 

ocorrem num determinado período de referência. Número de novos casos de doenças durante 

um determinado período de tempo em uma população específica. Pode ser medido como uma 

contagem de frequência, uma taxa ou uma proporção. 

 

Infeção - Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou progressão 

além dos mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A resposta do hospedeiro à 

infeção pode incluir sinais ou sintomas clínicos ou estar ausente (infeções assintomáticas). 
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Infecciosidade - Característica do agente infecioso que lhe faculta, em maior ou menor 

grau, a capacidade de entrar, sobreviver e multiplicar-se nos tecidos do hospedeiro. 

 

Isolamento - Separação de doentes ou pessoas contaminadas ou bagagens, contentores, 

meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de forma a prevenir a 

disseminação da infeção ou da contaminação; 

 

Lavagem das mãos - Lavagem das mãos com água e sabão (antimicrobiano ou não). 

 

Limpeza - Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou percetível) 

presente em material, equipamento ou outra superfície, através de processos manuais e/ou 

mecânicos, que se destina a tornar segura a sua manipulação e/ou descontaminação. 

 

Máscara - Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e nariz, incluindo máscaras 

cirúrgicas e de procedimentos. 

 

Máscara cirúrgica - Equipamento, utilizado pelos profissionais da equipa cirúrgica do bloco 

operatório, que cobre a boca e nariz durante procedimentos cirúrgicos, destinando-se à 

proteção, tanto dos doentes, como dos profissionais de saúde, da contaminação por 

microrganismos ou fluidos orgânicos. As máscaras cirúrgicas também são usadas para 

proteção dos profissionais, do contacto com gotículas potencialmente infeciosas. As máscaras 

cirúrgicas não protegem da inalação de pequenas partículas e não servem o mesmo propósito 

que os respiradores de partículas (recomendados para situações em que o agente infecioso se 

transmite por via aérea). 

 

Monitorização - Realização de medições de rotina e posterior análise, com a finalidade de 

detetar alterações no meio ambiente e/ou no estado de saúde das populações. 

 

Pandemia - Epidemia que envolve vários países ou continentes e que afeta uma população 

grande. 

 

Período de incubação - Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do primeiro sinal 

ou sintoma da doença em questão. 
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Período de Latência - Intervalo de tempo entre a infeção e o início do período de contágio. 

 

Período de infecciosidade - Intervalo de tempo de contágio. 

 

Planeamento - Racionalização na utilização de recursos escassos com vista ao atingimento dos 

objetivos fixados e à redução dos problemas de saúde estabelecidos como prioritários, 

implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores socioeconómicos. 

 

Portador - Pessoa ou animal que alberga um agente infecioso específico, na ausência de 

doença clinicamente reconhecível, e que pode servir como potencial fonte de infeção. O 

estado de portador poderá ser considerado num indivíduo assintomático, durante todo o seu 

curso, ou apenas durante o período de incubação, de convalescença ou de pós-convalescença 

no caso de indivíduo com doença clinicamente reconhecida. O estado de portador pode ser de 

curta ou longa duração (portador temporário ou transitório e portador crónico, 

respetivamente). 

 

Preparação e Resposta à Emergência - Capacidade e conhecimento desenvolvidos pelo 

governo, resposta profissional, comunidades e indivíduos no sentido de antecipar, responder e 

auxiliar (de modo efetivo) na recuperação do impacte subsequente a uma crise atual ou 

iminente. 

 

Preparação para emergência de saúde pública - Capacidade da saúde pública e sistema de 

saúde, comunidades e indivíduos para a prevenção, proteção contra, resposta a, e 

recuperação de emergências de saúde pública, particularmente aquelas em que a magnitude, 

janela temporal e imprevisibilidade ameaçam constranger as funções de rotina. Envolve um 

processo contínuo e coordenado de planeamento e posterior implementação de estratégias, 

assentes na medição de performance e adoção de medidas corretivas. 

 

Plano de Contingência: Conjunto de procedimentos que, dentro de um determinado 

enquadramento visam dar uma resposta eficaz perante a ameaça provocada por infeção pelo 

novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19 (PCCOVID-19), de forma a assegurar 

a continuidade dos serviços essências à comunidade. 

 

Planeamento da resposta - Envolve a estruturação de planos intersectoriais, com reflexo nos 

planos de emergência. Fornece a estrutura basal para desenvolvimento dos elementos 
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fundamentais para a resposta às diferentes ameaças à saúde e melhora a interoperabilidade 

entre os diferentes planos; dá resposta a ameaças e emergências com potencial para afetar a 

saúde pública de um Estado Membro. 

 

Prevenção da doença - Conjunto de medidas que visa não só evitar a ocorrência de 

determinada (s) doença (s) e a redução dos respetivo (s) fatores de risco, mas também evitar e 

diminuir a sua progressão e aparecimento de sequelas, uma vez estabelecida. 

 

Profissional de Saúde - Trabalhador qualificado e envolvido na prestação de cuidados de 

saúde. 

 

Quarentena – Restrição de atividades e/ou separação de pessoas suspeitas que não estejam 

doentes, ou de bagagens, contentores, meios de transporte ou mercadorias suspeitos, de 

forma a evitar a eventual disseminação da infeção ou contaminação. 

 

Rastreio - Identificação presumível de doença ou defeito não anteriormente conhecido, 

através da utilização de testes, exames ou outros que podem ser aplicados rapidamente. Os 

testes de rastreio permitem identificar os indivíduos que provavelmente têm uma doença 

específica, distinguindo-os daqueles que não a têm. Estes testes não diagnosticam, devendo os 

indivíduos com resultados positivos ou suspeitos ser acompanhados, posteriormente, pelos 

respetivos médicos, que o encaminham para o correto diagnóstico e, caso necessário, 

tratamento. 

 

Rastreio de contactos - Procedimento de controlo de doenças transmissíveis onde são 

tomadas a diligências necessárias para a identificação e gestão de contactos de um caso 

confirmado conhecido. Inclui também a identificação de pessoas expostas a um fator de risco 

potencial. 

 

Resposta - Prestação de serviços de emergência e assistência pública durante ou 

imediatamente após uma crise, a fim de salvar vidas, reduzir o impacto na saúde, no ambiente 

e na sociedade, garantir a segurança pública e satisfazer as necessidades básicas de 

subsistência das pessoas afetadas. 

 

Risco - Probabilidade da ocorrência de um evento (doença ou óbito) num determinado 

período de tempo com potencial para causar efeitos deletérios sobre a saúde de populações. 
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Risco para a saúde pública - Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, que pode 

prejudicar a saúde das populações, com especial relevo para aquele que se pode propagar a 

nível internacional ou representar um perigo grave e direto.  

 

SARS-CoV-2 (previamente 2019-nCoV ou novel coronavírus) - Novo vírus do género 

coronavírus, família Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19. 

 

Suscetível (indivíduo) - Indivíduo passível de ser infetado por um determinado agente. 

 

Taxa de ataque - Taxa de incidência cumulativa usada frequentemente em grupos 

populacionais particulares, observados durante um período de tempo limitado ou em 

circunstâncias especiais como uma epidemia. 

 

Vacina - Preparação biológica produzida através de microrganismos (vírus ou bactérias) mortos 

(inativos) ou atenuados, ou através das toxinas por eles produzidos), administrada no sentido 

de promover imunidade contra uma doença específica. 

 

Via de transmissão - Transmissão a partir da fonte até ao hospedeiro, através de contacto 

direto, indireto, veículo comum, via aérea ou através de vetor. 

 

Vigilância - Recolha, compilação e análise sistemática e contínua de dados, para efeitos de 

saúde pública e difusão, em tempo útil, da informação para efeitos de avaliação e resposta, de 

acordo com as necessidades. 

 

Vigilância ativa - Monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo do 

período de incubação da doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos do seu 

desenvolvimento, a fim de evitar a sua transmissão. 

 

Vulnerabilidade - Características e circunstâncias de um sistema, comunidade ou indivíduo 

que o torna suscetível a efeitos prejudiciais decorrentes de uma crise. 
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1. Enquadramento  
 
 
De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 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 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 da prestação do serviço 

público. 

O Município de Alcobaça enquanto empregador público é responsável por constituir os 

Serviços de Saúde e de Segurança do Trabalho (SST) de acordo com o estabelecido no “Regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, na sua atual redação) e assegurar condições de segurança e de saúde, de forma 

continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção. 

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 (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro). 

Verificada a  incidência de um novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19 , os 

vários organismos nacionais e internacionais de saúde, nomeadamente a Organização Mundial 

de Saúde(OMS) , Ministério da Saúde(MS) e a Direção Geral de Saúde (DGS) ,têm vindo a 

alertar a sociedade sendo recomendada a elaboração de Planos de Contingência que 

comtemplem a redução do risco para a saúde dos trabalhadores, de forma a minimizar o 

impacto significativo de qualquer interrupção e assegurar o funcionamento das atividades. 

Perante o quadro e cenários que se afiguram, a resposta passa pela implementação de um 

Plano de Contingência orientador da atuação as seguir pela Câmara Municipal de Alcobaça, 
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que permita garantir que a Autarquia possui os recursos e a informação de que necessita para 

gerir situações de emergência. 

Este Plano de Contingência para a prevenção, controlo e vigilância por infeção por SARS-CoV-2 

(COVID-19), vulgarmente chamado Coronavírus tem como missão acompanhar a evolução da 

propagação do Coronavírus (COVID-19), antecipar e implementar as medidas e ações 

adequadas de prevenção, intervenção e recuperação a fim de assegurar a continuidade das 

atividades essenciais e prioritárias da Câmara Municipal de Alcobaça, apoiar as populações e 

restabelecer, caso se justifique, a normalidade. 

 

1.1 Enquadramento legislativo 
 

Na sequência da publicitação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 02.03.2020 e em alinhamento 

com a Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS). 

 

2. Âmbito da aplicação 
 
O presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, 

agente causal da COVID-19 (PCCOVID-19), descreve as principais etapas que o Município de 

Alcobaça deve considerar assim como os procedimentos a adotar perante um Trabalhador 

com sintomas desta infeção. 

Este Plano de Contingência da Câmara Municipal de Alcobaça pode ser atualizado a qualquer 

momento, através de Normas Orientadoras (NOCOVID) tendo em conta a evolução do quadro 

epidemiológico do COVID-19.  

As situações não previstas neste Plano serão avaliadas caso a caso. 

 

Este plano aplica-se a todos os edifícios /serviços pertencentes à Câmara Municipal e Serviços 

Municipalizados de Alcobaça, nomeadamente: 

 

 Paços do Concelho; 

 Mercado Municipal; 

 Instalações Sanitárias do Mercado Municipal;  

 Cineteatro; 

 Biblioteca Municipal; 

 Auditório da Biblioteca; 

 Posto de Turismo; 
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 Edifício da Cultura e Educação; 

 Pólo Universitário; 

 Viveiros CMA; 

 Arrecadação do Tribunal; 

 Instalações Sanitárias do Rossio; 

 Instalações Sanitárias do Mercado Semanal; 

 Escola Adães Bermudes; 

 Pavilhão Gimnodesportivo de Alcobaça; 

 Oficinas da Câmara Municipal; 

 Unidade Veterinária e Saúde Publica;  

 Serviços Técnico Câmara Municipal; 

 Serviços Municipalizados de Alcobaça (Serviços Municipalizados e Oficinas); 

 Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 Cemitério de Alcobaça; 

 Arquivo (Cooperativa); 

 Parque de Negócios; 

 Elevador de São Martinho do Porto; 

 CROAMA (Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça); 

 Serviço de Metrologia; 

 Museu Nacional do Vinho; 

 Instalações Sanitárias do Mercado Semanal; 

 Instalações Sanitárias do Cemitério; 

 Armazém (Cooperativa); 

 Museu Raúl da Bernarda; 

 Museu da Central Elétrica; 

 Parque de Caravanismo. 

 

Nos edifícios pertencentes à Câmara existe um Kit preventivo que permite colocar o Plano de 

Contingência em curso. 
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Figura 1 - Kit preventivo para o Plano de Contingência - COVID-19 

 

3. Políticas e princípios  
 
O Plano de Contingência tem subjacentes os seguintes princípios:  

1- Salvaguardar a vida das pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de 

trabalho (por via do contacto com colegas ou por contacto com terceiros 

nomeadamente público) e limitando a propagação no interior das instalações do 

Município; 

2- Preservar e proteger o património e a continuidade dos serviços, assegurando a 

manutenção dos serviços essenciais; 

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

4- Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública como 

transparente, concisa e verosímil. 

 

4. Coronavírus - COVID-19 
  

4.1 Conceito 
 
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 NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) foi identificado pela primeira vez em humanos em 

dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. A transmissão pode 

ser feita de pessoa-a-pessoa e o tempo de incubação do vírus pode durar até 14 dias.  
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Figura 2 - COVID 19 

 

4.2 Modo de Transmissão 
 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:   

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

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

atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre 

os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A 

transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, 

nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pelo Município deverão ter em 

conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados). 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.  

4.3 Definição de caso suspeito 
 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 
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Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser adotado pelo 

município. 

 

Tabela 1 - Definição de caso suspeito. 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou 

não hospitalização 

 

E 

 

História de viagem para áreas com 

transmissão comunitária ativa nos 14 dias 

antes do início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias 

antes do início dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha 

estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 

 

4.4 Principais sintomas  
 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda ligeiros 

a moderados: febre(temperatura>37,5C), tosse e dificuldade respiratória (falta de ar). 

São considerados sintomas frequentes: cefaleia, dores musculares e fadiga generalizada. 

 

 
Figura 3 - Sintomas iniciais. 

Em casos mais graves pode causar pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. Contudo, a maioria dos casos recupera 

sem sequelas. 
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4.5 Tempo de incubação 
 

 Uma vez infetada, uma pessoa demora normalmente 1 a 14 dias a desenvolver os 

sintomas. 

 Uma pessoa portadora pode ser fonte de contágio durante todo o período de 

incubação do vírus e, no máximo, até 14 dias após termino dos sintomas. 

 

5 Plano de Contingência 
 

5.1 Efeitos que a infeção de trabalhador(es) pode causar no serviço ou 
entidade: 
 
No âmbito deste Plano de contingência foram identificadas atividades prioritárias tendo em 

consideração que: 

 o Município deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos 

seus trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes 

públicos, encerramento de escolas; 

 que existem atividades desenvolvidas pelo Município que são imprescindíveis de dar 

continuidade e outras que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar; 

 que existem recursos essenciais (atendimento ao público, matérias-primas, 

fornecedores, prestadores de serviços e logística) que são necessários manter em 

funcionamento para o Município e satisfazer as necessidades básicas dos munícipes; 

 que existem trabalhadores que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um 

maior risco de infeção por SARS-CoV-2 (ex. trabalhadores que realizam atividades de 

atendimento ao público; trabalhadores que prestam cuidados de saúde; 

trabalhadores que viajam para países com casos de transmissão ativa sustentada na 

comunidade); 

 que existem atividades do Município que podem recorrer a formas alternativas de 

trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, 

reuniões por vídeo e teleconferências e o acesso remoto dos munícipes.  

 

5.2. Identificação de atividades prioritárias 
 

São consideradas atividades prioritárias, em caso da infeção pelo COVID-19, Cemitérios, 

Serviços de Atendimentos ao Público e Proteção Civil. 
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Para tal, e no sentido destes serviços considerados essenciais serem garantidos, a eventual 

falta de pessoal nos cemitérios será assegurada por outros trabalhadores com a mesma função 

pertencentes ao Município. 

Da mesma forma os serviços de Atendimento ao Público e Proteção Civil, o serviço será 

assegurado por outros trabalhadores requisitados a outros serviços, havendo para isso uma 

prévia formação adequada às circunstâncias sobre coordenação das chefias diretas. Os 

trabalhadores poderão em qualquer altura ser chamados para substituir outros trabalhadores 

em atividades de acordo com o seu perfil de competências. 

Deve-se ponderar-se o reforço das infraestruturas tecnológicas de comunicação e informação 

designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências e o acesso 

remoto dos munícipes.  

 

5.3. Situações excecionais:  

5.3.1 Eventos 
 

 Ainda no âmbito do plano de contingência este comtempla, a eventual ocorrência das 

seguintes situações: 

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

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais   fechados quer 

em locais abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à 

distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos 

candidatos, no âmbito de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de outros 

espaços comuns. 

 

5.3.2 Mercado Municipal 

 
Implementação de medidas excecionais emanadas em despacho (Anexo 14), com 

reorganização do Mercado Municipal de Alcobaça para minimizar os focos de contágio, através 

do controlo de entradas, higienização e limitação de pessoas no interior.  

Foram encetados variados procedimentos, nomeadamente: 
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 O encerramento dos portões de acesso ao edifício do Mercado Municipal de molde a 

permitindo a o circuito de marcha em frente e monitorização das entradas; 

  Afixação, em local bem visível nos recintos de venda de cada um dos mercados acima 

referidos, das orientações de autoproteção emanadas pela Direção-Geral de Saúde 

(DGS) através de cartazes com informação das medidas implementadas; 

 A implementação do plano de higienização reforçado com desinfeção dos espaços de 

cada um dos referidos mercados e respetivas zonas envolventes, após a venda; 

 A colocação de doseadores de gel alcoólico desinfetante em cada um dos recintos dos 

mercados em causa, nomeadamente nas zonas de acesso (entradas) aos mesmos; 

 Informar que a permanência dos clientes nos recintos de cada um dos mercados seja 

limitada ao estrito período de tempo necessário à aquisição de produtos, com 

proibição de consumo de produtos no seu interior, tendo sido elaborado em formato 

áudio informação veiculada a todos durante o funcionamento do mercado através de 

sistema de som; 

 Colocação de mais um ponto de higienização de mãos no piso inferior do mercado 

permitindo o reforço deste procedimento; 

 Distribuição de viseiras de proteção aos operadores e funcionários do espaço do 

mercado, com a devida sensibilização relativa à higienização das mesmas. 

  Colaboração de elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Alcobaça, PSP 

de Alcobaça e Serviço Municipal de Proteção Civil para coordenação e 

sensibilização à população e operadores da necessidade destas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Algumas das medidas excecionais implementadas no mercado: álcool gel; luvas de proteção e viseiras 
para operadores; informação 
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5.3.3 Refeições Escolares 
 
O serviço de fornecimento de refeições escolares está a ser realizado pela Unidade de 

Educação e Unidade de Veterinária e Saúde Pública, estando a sua coordenação a cargo do Dr. 

Paulo Araújo (Chefe da Unidade de Educação) e Joana Valentim Marques (Nutricionista). Neste 

momento o Município encontra-se a fornecer uma média de 87 refeições diárias, sendo o 

número ajustado às necessidades. 

As refeições são confecionadas pela empresa Uniself, no Centro Escolar de Alcobaça e no 

Externato Cooperativo da Benedita e, pela Fundação Francisco Manuel Clérigo em São 

Martinho do Porto. São entregues em formato Take away, compostas por sopa, prato 

principal, pão e fruta da época. As refeições são levantadas, pelos beneficiários, no Centro 

Escolar de Alcobaça e no Externato Cooperativo da Benedita, cumprindo-se com todas as 

normas de segurança emanadas pela DGS ou transportadas pela carrinha da empresa Uniself, 

em malas térmicas e entregues em vários pontos do concelho (Pataias, Martingança, Alpedriz, 

Maiorga, Aljubarrota). A entrega aos beneficiários é feita cumprindo com todas as normas de 

segurança emanadas pela DGS. 

Os técnicos que garantem tanto a confeção com a entrega das refeições encontram-se 

protegidos com máscara, viseira, luvas e gel desinfetante. 

Tanto as malas térmicas como o carro de transporte de refeições são devidamente 

higienizados e desinfetados após a sua utilização. 

Todos os equipamentos e utensílios afetos as estas operações são sistematicamente 

higienizados e desinfetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5 - Refeições escolares. 
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5.3.4 Refeições – Ação Social 
 

 
O serviço de fornecimento de refeições/ação social está a ser implementado pela Divisão da 

Ação Social com a colaboração da Unidade de Veterinária e Saúde Pública. Neste momento o 

Município encontra-se a fornecer uma média de 50 refeições diárias (almoço e jantar). 

As refeições são confecionadas pela empresa Uniself, no Centro Escolar de Alcobaça e 

entregues em formato Take Away, compostas por sopa, prato principal, pão e fruta da época.  

Parte das refeições são levantadas, pelos beneficiários cumprindo-se com todas as normas de 

segurança indicadas pela DGS. 

As restantes são transportadas pelo Município, em malas térmicas e entregues em vários 

pontos do concelho (Pataias e Alpedriz). A entrega aos beneficiários é feita cumprindo com 

todas as normas de segurança emanadas pela DGS. 

Os técnicos que garantem tanto a confeção com a entrega das refeições encontram-se 

protegidos com máscara, viseira, luvas e gel desinfetante. 

Tanto as malas térmicas como o carro de transporte de refeições são devidamente 

higienizados e desinfetados após a sua utilização. 

Todos os equipamentos e utensílios afetos as estas operações são sistematicamente 

higienizados e desinfetados. 

 

5.3.5 Animais de companhia 

Tendo em consideração que ainda não existe evidência científica de que os animais de 

companhia desempenhem um papel epidemiológico na replicação, difusão ou transmissão do 

COVID-19, mas também a possibilidade da existência de um cenário de chegada ao nosso país 

de viajantes infetados (casos positivos ou suspeitos) que se fazem acompanhar pelo seu 

animal de companhia e não sendo possível a esse viajante deixar o seu animal ao cuidado de 

alguém ou outro cenário no âmbito deste plano envolvendo animais de companhia cujo 

detentor se encontre incapacitado de o alojar o Plano de Contingência prevê a seguinte 

medida: 

 Após notificação por parte da DGS à DGAV da situação e seguindo normas 

orientadoras desta (aguardar informação oficial) é efetuada a retirada do canídeo do 

local onde se encontrar, efetua-se o acolhimento temporário do animal de companhia 

no CROAMA Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça, em área 

reservada para o efeito (condicionada à capacidade de alojamento da estrutura). 
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6. Operacionalização do Plano de Contingência  
 

A gestão da situação de pandemia depende da pertinência das decisões e das ações levadas à 

prática em cada momento. Para tal é criado o Grupo Coordenador do Plano (GCP), com 

responsabilidades de gestão da crise, coordenação, avaliação e monitorização.  

Este Grupo deve preparar propostas que se afigurem imprescindíveis à manutenção em 

funcionamento dos sectores que, no conjunto da atividade municipal sejam considerados 

essenciais.  

6.1 Grupo Coordenador do Plano (GCP) 
 
Tabela 2 - Grupo Coordenador do Plano. 

Coordenador do Plano Presidente da Câmara Municipal 

 

Grupo de Assessoria 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Unidade de Veterinária e Saúde Publica 

Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança 

Diretores de Departamento 

Chefes de Divisão 

Chefes de Unidade 

 

Dirigentes 

Autoridade de Saúde Delegado Saúde de Alcobaça 

6.2 Competências  
 

Compete ao Grupo de Acessória:  

 

 Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;  

 Coordenar a atuação global;  

 Avaliar a evolução da situação, propor a ativação das diferentes fases do Plano e 

definir a duração temporal das mesmas, tendo como base as orientações da DGS e do 

Delegado de Saúde;  

 Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao plano;  

 Informar/notificar o Delegado de Saúde;   

 Obter e consolidar informação atualizada;  

 Designar os interlocutores de cada unidade orgânica e ações a implementar;  

 Gerir o processo de comunicação interna e externa.  
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Tabela 3 - Fases, Competências e Responsabilidades. 

Fases Competências Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 

Monitorização 

Articulação com a DGS/Delegado de Saúde para acompanhamento do evoluir da situação GA 

Divulgação do Plano a toda a estrutura do Município GA 

Divulgação do Plano a toda os prestadores de serviços GA 

Identificação dos grupos de risco dentro do Município SHST / Dirigentes 

Registo dos casos de trabalhadores/as que se deslocam ao estrangeiro a título particular e em serviço SMPC/SHST/Dirigentes 

Divulgação dos principais procedimentos a ter nas diferentes fases do plano GA 

Validação das atividades prioritárias face ao evoluir da situação, identificando as tarefas que 

podem ser temporariamente suspensas 
GA 

Identificação da lista dos/as trabalhadores/as cuja atividade, caso seja interrompida pode 

originar a importante perda da operacionalidade do Município 
GA 

Definição do plano de distribuição de equipamentos para assegurar o teletrabalho GTIC 

Definição do plano para eventual distribuição de equipamentos de proteção individual SHST 

Divulgação de informação sobre medidas de autoproteção, higiene, etiqueta respiratória e 

comportamental no sentido de evitar os contágios 

SMPC 

SHST 

Elaboração do plano de limpeza com a unidade correspondente ou a empresa prestadora deste serviço SHST 

Definição de horário de trabalho, se possível, em períodos desfasados e identificação de GA 
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situações exequíveis de usufruto da modalidade de teletrabalho 

Identificação de possíveis espaços destinados a “área de espera”, em cada instalação do 

Município 
SHST/ GA 

Fase 

de 

Alerta 

Registo do número de casos assinalados no Município e articula-se com a DGS/Delegado de 

Saúde para acompanhamento do evoluir da situação 
GA/SHST 

Fornecimento de EPI aos trabalhadores que permaneçam a executar tarefas nos respetivos serviços.  GA 

Disponibilização de desinfetante pelos vários serviços / edifícios.   

Distribuição de equipamento aos/ás trabalhadores/as para assegurar o teletrabalho GA 

Implementação de medidas de limpeza reforçadas e define horários e tipologia da limpeza das 

instalações (plano de limpeza com a entidade prestadora de serviços) 
SHST 

Difusão de informação pertinente junto dos/as seus/suas trabalhadores/as GA 

Acompanhamento da evolução da situação clínica dos trabalhadores/as doentes GA / SHST 

Acompanhamento da situação de saúde dos/as trabalhadores/as que tendo tido contacto 

conhecido com o vírus, ainda não apresentam sintomas de infeção 

GA 

SHST 

Implementação, sempre que possível, do regime de teletrabalho, ou presencial, em períodos 

desfasados (ex. º turno da manhã, turno da tarde) 
GA 

Fase de 

Recuperação 

Manter registo do número de casos ocorridos no Município 
GA 

SHST 

Articulação com a DGS/Delegado de Saúde para acompanhamento do evoluir da situação GA 
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6.3 Ativação / Desativação do Plano 
 

A ativação das diferentes fases do Plano é determinada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, mediante parecer do Grupo de Assessoria. 

 

GA deverá ter especial atenção às seguintes situações: 

 O nível de alerta Pandémico definido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e correspondente recomendação de implementação pelo 

MS/DGS/Delegado de Saúde; 

 Se verifique um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem 

controlo a nível nacional; 

 Se confirme o primeiro caso de COVID-19 na estrutura do Município. 

 

 

O Plano é desativado por determinação do Presidente da Câmara mediante parecer 

do GA com base nas orientações da DGS. 

 

6.4 Fases do Plano 
 

O conceito da operação desenvolve-se em 3 fases: 

 

 1ª Fase – Monitorização (Antes da Onda Epidémica) 

 

 2ª Fase – Alerta (Durante a Onda Epidémica) 

 

 3ª Fase – Recuperação (Após a Onda Epidémica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fases do Plano. 
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Fase de Monitorização Fase de Alerta Fase de Recuperação 

Nesta fase ainda não há registo de 

trabalhadores/as do Município com COVID- 19. 

São implementadas ações para que todos os 

trabalhadores/as tomem conhecimento do Plano 

de Contingência. O GA: 

1. Articula-se com a DGS/Delegado de Saúde 

para acompanhamento do evoluir da 

situação; 

2. Divulga o Plano a toda a estrutura do 

Município, prestadores de serviços, 

fornecedores e visitantes, certificando- se que 

todos tomaram conhecimento; 

3. Regista os casos de trabalhadores/as que se 

deslocam ao estrangeiro a título particular e 

em serviço, sendo que, relativamente a este 

último caso, só deverão acontecer em caso 

de extrema necessidade; 

Quando se regista o primeiro caso suspeito de 

COVID-19 no Município é imediatamente 

acionada a fase de alerta. Esta medida terá 

aplicação de carácter desconcentrado. 

Nesta fase o GA: 

1. É responsável pelo registo do número de 

casos suspeitos assinalados no Município e 

articula-se com a DGS/Delegado de Saúde 

para acompanhamento do evoluir da 

situação; 

2. Procede à implementação do horário de 

trabalho, se possível, em períodos desfasados 

para evitar contágio entre os 

trabalhadores/as (por exemplo: turno da 

manhã, turno da tarde); 

3. Procede à distribuição de equipamento aos 

trabalhadores/as para assegurar o 

teletrabalho; 

A Fase da Recuperação caracteriza-se pelo fim do 

aparecimento de novos casos e a recuperação 

dos indivíduos doentes, os quais iniciam o 

regresso gradual às atividades profissionais. 

 

Nesta fase o GA mantém registo do número de 

casos registados no Município e articula- se com 

a DGS/ Delegado de Saúde para 

acompanhamento do evoluir da situação. Nesta 

fase implementam-se as seguintes medidas: 

1. Regresso aos locais de trabalho em 

articulação com as orientações da 

DGS/Delegado de Saúde; 

2. Redimensiona-se o plano de limpeza às 

instalações; 

3. Reavalia-se os procedimentos 

implementados nas fases anteriores. 

Tabela 4- Fases de Monitorização, alerta e recuperação. 
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4. Dá conhecimento dos principais procedimentos a ter 

nas diferentes fases do Plano; 

5. Valida as atividades prioritárias face ao evoluir da 

situação, identificando as tarefas que podem ser 

temporariamente suspensas; 

6. Identifica a lista dos trabalhadores/as cuja interrupção 

da respetiva atividade, poderá originar uma 

importante perda da operacionalidade do Município; 

7. Define o plano de distribuição de equipamentos para 

assegurar o teletrabalho; 

8. Define o plano para eventual distribuição de 

equipamentos de proteção individual (EPI); 

9. Divulga informação sobre medidas de autoproteção, 

higiene, etiqueta respiratória e comportamental no 

sentido de evitar os contágios; 

10. Identifica as possíveis “áreas de espera”, em cada 

uma das instalações do Município. Esta área será 

sempre uma área transitória; 

11. Identifica possíveis situações de usufruto da 

tipologia de horário em teletrabalho ou por turnos. 

4. Implementa medidas de limpeza reforçadas e 

define horários e tipologia da limpeza das 

instalações; 

5. Procede à difusão de informação pertinente junto 

dos seus trabalhadores/as; 

6. Acompanha a evolução da situação clínica dos 

trabalhadores/as doentes; 

7. Acompanha a situação de saúde dos 

trabalhadores/as que, tendo tido contacto 

conhecido com o vírus, ainda não apresentam 

sintomas de infeção. 

Medidas preventivas especiais: 

a. As reuniões do Município podem vir a ser 

realizados via audioconferência ou 

videoconferência. Caso não seja possível, dar 

primazia à comunicação via telefónica ou correio 

eletrónico;  

b. Viagens de serviço canceladas; 

c. Participações em grupos de trabalho e comissões 
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canceladas; 

d. Redução de visitantes às nossas instalações ao 

estritamente necessário 

e. Cancelados eventos e visitas ao Município; 
f. Cancelamento das atividades sociais, culturais, 

desportivas, ou outras, promovidas pelo 
Município ou realizadas nas instalações do 
Município; 

g. Aumento do teletrabalho, reduzir a presença de 
trabalhadores/as nas instalações. Todos os no 
Município a quem esteja atribuído 
computadores portáteis e que possuam 
condições para ligação a partir da sua residência, 
deverão privilegiar este modo de trabalho; 

h. Todos os encontros, seminários, cursos deverão 
ser adiados para o período após fase de 
recuperação; 

i. Recomendar a todos os trabalhadores/as que 
reduzam ao mínimo a permanência em locais 
públicos muito frequentados. 
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 6.5 Procedimentos de Operacionalização das Fases do Plano 
 

Fases Procedimentos a Adotar 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorização 

Todos/as os Trabalhadores/as devem conhecer as manifestações da doença, modo de transmissão e medidas de autoproteção 

Os diretores de departamento, chefes de divisão e chefes de unidade devem preparar uma lista, com os contactos dos seus 

trabalhadores/as, para eventual utilização em situação de emergência. 

Estabelecimento de áreas de isolamento, (sala, gabinete) com finalidade de evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores/as com um doente. 

A área de isolamento deve cumprir com os requisitos estabelecidos pela DGS: 

 Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou 

cortinados). 

 Esta área deverá estar equipada com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de 

caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco 

de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) 

cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 

 Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes 

de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito. 

 A CMA deverá estabelecer o(s) circuito(s) a privilegiar quando um Trabalhador com sintomas se dirige para a área de “isolamento”. Na 

deslocação do Trabalhador com sintomas, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas/trabalhadores/as nas instalações. 

 Trabalhadores/as que não estão doentes, não têm familiares doentes e desconhecem que tenham estado em contacto com o vírus: 

 Podem deslocar-se às instalações da CMA 

 Devem tomar precauções e adotar comportamentos recomendados me matéria de autoproteção 
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 Podem deslocar-se às instalações da CMA 

 Devem tomar precauções e adotar comportamentos recomendados me matéria de autoproteção 

 Trabalhadores/as da CMA que por qualquer motivo tenham efetuado deslocações ao estrangeiro / zonas afetadas: 

 Comunicar ao dirigente essas deslocações para efeitos de acompanhamento 

 Especial cuidado nos 14 dias seguintes ao seu regresso 

  Cadeia de Substituição 

 Cada dirigente deve indicar ao GA o nome do trabalhador/a que o possa substituir na sua ausência. 

 Este mecanismo de sustentação deve ser do conhecimento geral 

Cada dirigente, de modo a garantir a sua continuidade, deverá elaborar listagem das atividades críticas, quais os trabalhadores/as que as executam, 

quais os eventuais substitutos (total ou parcialmente), quais as necessidades de formação adicional para que os substitutos possam garantir a 

continuidade e integridade das atividades. 

 

 

 

 

Alerta 

Restringir o acesso a pessoas estranhas aos serviços, nomeadamente efetuar um controlo de entradas e saídas. 

Os munícipes apenas acedem a serviços de atendimento ao público, como balcão único, recursos humanos e outros serviços que não possam ser 

substituídos. 

Trabalhadores/as que não estão 

doentes, mas têm familiares doentes 

ou que estiveram em contacto com 

pessoas que adoeceram. 

 Não podem deslocar-se às instalações onde desempenham a sua atividade por um período de 14 dias. 

Se a sua atividade for imprescindível poderá providenciar-se o recurso a infraestruturas tecnológicas de 

comunicação e informação. 

Poderá ser aconselhável suspender as atividades que não sejam absolutamente necessárias. Esta medida pode ser tomada como 

medida de prevenção para diminuir os riscos de contágio ou face à necessidade de possuir elementos de quarentena. 
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Trabalhadores/as da CMA doentes 

 Não podem deslocar-se para as instalações onde desempenham a sua atividade 

 Devem adotar medidas de etiqueta respiratória e isolamento, cumprindo as orientações das entidades 

competentes (Centro de Saúde, Linha Saúde 24) de modo a limitar a propagação da doença; 

 Só podem regressar após alta médica; 

Ações a tomar se existir um caso 

suspeito nas instalações da CMA. 

 Informar o Coordenador do GO 

 Assegurar o isolamento físico do/a trabalhador/a ou visitante 

 Promover o isolamento e limpeza das instalações 

 

Recuperação 

 

 

 

 

 

Os trabalhadores/as da CMA poderão ficar temporariamente dispensados de se apresentarem no local de trabalho, por indicação do Coordenador do 

GO, com o objetivo de diminuir o risco de contágio e consequente propagação do vírus. 

Alguns Trabalhadores/as e ex-trabalhadores/as, de acordo com o seu perfil funcional, poderão vir a ser chamados para substituir os impedidos. 

Com o objetivo de diminuir o risco de contágio, e sendo a prestação de serviço imprescindível pode o/a trabalhador/a da CMA ser incentivado a 

desenvolver o seu trabalho em casa, com acesso ao e-mail ou em regime de teletrabalho 

Poderão ser adotados procedimentos de flexibilização de horário de trabalho (ex.: turnos) 

Tabela 5 - Fases e procedimentos a adotar.
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7. Procedimentos face a um possível caso de infeção por Covid-19 de 
trabalhador(es):  
 

7.1 Procedimentos Gerais 
 
 O Município e os restantes colaboradores, perante o nível de alerta atual deverão tomar os 

seguintes procedimentos: 

 Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água 

e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis 

utilize 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 (ex. evitar tossir ou espirrar para as 

mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou 

usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias); 

 Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 

mãos antes de colocar e após remover a máscara); 

 Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 

contacto entre os trabalhadores e entre estes e os munícipes - evitar o aperto 

de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados). 

 Reforço dos procedimentos de limpeza e higienização dos espaços comuns dos 

vários edifícios (salas de atendimento, Hall´s de entrada, casa de casa de banho) 

     

 

 

 

Figura 7 - Procedimentos Gerais. 
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7.2 Estabelecimento de Área de Isolamento para acolhimento de casos 
suspeitos de funcionários 
 
A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores possam ser expostos e infetados. 

 Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na organização e na 

comunidade e evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores com o trabalhador 

doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos restantes 

trabalhadores.  

Foi definida a área de isolamento localizada no Edifício do Mercado Municipal de Alcobaça, 

mas com acesso exclusivo pelo exterior, reunindo a mesma, as condições emanadas nas 

Orientações da DGS, nomeadamente: 

 ventilação natural; 

 revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados).; 

 área equipada com: 

 telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 kit constituído por: 

 água e alguns alimentos não perecíveis;  

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

 solução antisséptica de base alcoólica – SABA; 

 toalhetes de papel; 

 máscaras cirúrgicas; 

 luvas descartáveis;  

 termómetro; 

 instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e 

toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso 

Suspeito.  
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Figura 8 - Área de Isolamento 

 

7.2.1 Circuitos de movimentação do trabalhador-área de isolamento  
 

Na deslocação do Trabalhador com sintomas, devem ser evitados os locais de maior 

aglomeração de pessoas/trabalhadores nas instalações e as recomendações emanados no 

plano (Anexo I). 

 

 7.3 Procedimentos Específicos 
 
Tendo em consideração a fase atual de contenção alargada, existe a necessidade de o 

Município estabelecer procedimentos específicos num caso suspeito:  

− Acionar o Plano de Contingência do Município para COVID-19; 

− Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos; 

− Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado 

pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 
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Figura 4 - Fase de preparação. 

 

7.3.1 Procedimentos perante um caso suspeito: 
 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 ou que identifique um trabalhador 

no Município com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a chefia 

direta (preferencialmente por telefone) e dirige-se à área de “isolamento”, definida no Plano 

de Contingência.  

De referir que este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível: 

  

 Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 

que identifique um trabalhador no Município com critérios compatíveis com a 

definição de caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via 

telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de Contingência. 

Fase 

atual 
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 A chefia direta deve contatar, de imediato, o Diretor do Plano pelas vias estabelecidas 

no Plano de Contingência do Munício. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de 

locomoção do trabalhador) o Diretor do Plano (ou chefia direta) assegura que seja 

prestada, a assistência adequada ao trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre 

que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do 

doente. 

 O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) 

assistência ao trabalhador com sintomas, deve(m) 

colocar, momentos antes de se iniciar esta 

assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) 

quanto à higiene das mãos, após contacto com o 

trabalhador doente.  

 O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) 

já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 

24 24 24).  

 
Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. 

Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à 

face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em 

homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica 

complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o 

trabalhador deve substituí-la por outra.  

 

 O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

 Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador se: 

a) não se tratar de caso suspeito de COVID-19 e define os procedimentos adequados 

à situação clínica do trabalhador;  

ou 

b) se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

 Figura 9 - Linha SNS 808 24 24 24. 
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Fluxograma de situação de trabalhador com sintomas de COVID-19 
 

 
Figura 10 - Fluxograma de situação de trabalhar com sintomas de COVID-19 

 

7.3.2 Procedimentos perante um caso suspeito: Não Validado 
 

 O caso suspeito não validado fica encerrado para COVID-19. 

  O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

trabalhador. 

  O trabalhador informa a chefia direta e esta o Gabinete de Gestão COVID-19 

nomeadamente o Serviço de Proteção Civil, e este último deverá informar o médico do 

trabalho responsável.  

 
 



 
Plano de Contingência COVID-19 

Página 43 de 79 

 

 
Figura 11 - Fluxograma perante um caso suspeito não validado 

 

7.3.3 Procedimentos perante um caso suspeito: Validado 
 
 
Se for um caso suspeito - Validado: 

 o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para 

validação da suspeição. 

 a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do trabalhador informa o Diretor do 

Plano da existência de um caso suspeito validado no Município.  

 O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), de forma a restringir, ao mínimo indispensável, 

o contacto deste trabalhador com outro(s) trabalhador(es) até à chegada da equipa do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o 

transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para 

testes laboratoriais;  

 O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência);  

 O Gabinete de Gestão COVID-19 colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado);  

SNS 24 define 
procedimentos adequados 

á situação clínica do 
trabalhador 
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 O Gabinete de Gestão COVID-19 informa o médico do trabalho responsável pela vigilância 

da saúde do trabalhador;  

 O Gabinete de Gestão COVID-19 informa os restantes trabalhadores da existência de Caso 

suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os 

procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência.  

 Devem-se evitar deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações do 

Município. 

 A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 

vez informa a Autoridade de Saúde Local. 

 A Autoridade de Saúde Local informa o   Gabinete de gestão COVID-19 dos resultados dos 

testes laboratoriais e: 

 
 

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais do Município incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são 

desativadas as medidas do Plano de Contingência do Município. 

 

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Na situação de Caso Confirmado: 
 
O Município deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

“isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à 

limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este); 

 Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com 

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 

deve ser colocado em recipientes para o efeito e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 
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 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do 

trabalho, comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas no 

Município, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Fluxograma perante um caso suspeito validado 
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7.3.4 Procedimento de vigilância de contatos próximos 
 
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 

 O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

Tabela 6 - Tipos de contacto 

“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” 

− Trabalhador do mesmo posto de trabalho 

(gabinete, sala, secção, zona 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, gotículas respiratórias. 

− Trabalhador que teve contacto esporádico 

(momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. 

em movimento/circulação durante o qual 

houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face 

superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

− 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). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao inicio 

de sintomatologia. 

 

 Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação 

com o Gabinete de Gestão COVID_19 nomeadamente o Serviço de Proteção Civil e o médico 

do trabalho, 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. 
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 Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 

desde a data da última exposição a caso confirmado. A vigilância de contactos próximos deve 

ser a seguidamente apresentada: 

 

Tabela 7 - Vigilância de contactos próximos. 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição; 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Restringir o contacto social ao indispensável; 

− Evitar viajar; 

− Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Acompanhamento da situação pelo médico 

do trabalho. 

 

 

 

De referir que: 

 A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre 

(medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de 

medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver nas instalações do 

Município, devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no 

Plano de contingência. 

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

encerrada para COVID-19. 
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8. Definição de Responsabilidades: 

8.1 Constituição e funcionamento do Gabinete de Gestão da COVID-19: 
 

O Gabinete de Gestão da COVID-19 é constituído por: 

 

 Diretor do Plano: Presidente da CMA; 

 

Grupo Assessoria: 

 Serviço Municipal de Proteção Civil da CMA; 

 Unidade de Veterinária e Saúde Pública; 

 Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança da CMA. 

 

Grupo de Monitorização:  

 Diretor do Dep. Municipal de Ordenamento e Gestão Urbanística; 

 Diretor do Dep. Municipal de Obras e Ambiente; 

 Chefe da Equipa Multidisciplinar de Contratação e Auditoria; 

 Chefe da Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Património 

Arquitetónico;  

 Chefe da Divisão Financeira; 

 Chefe da Divisão Jurídica; 

 Chefe da Divisão de Ação Social, Juventude e Associativismo; 

 Chefe da Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança;  

 Chefe da Unidade de Concursos e Gestão de Compras; 

 Chefe da Unidade Administrativa e de Modernização; 

 Chefe da Unidade de Licenciamento; 

 Chefe da Unidade de Ordenamento; 

 Chefe da Unidade de Projetos; 

 Chefe da Unidade de Ambiente e Espaços Verdes; 

 Chefe da Unidade de Educação; 

 Chefe da Unidade de Veterinária e Saúde Pública; 

 Coordenador Municipal de Proteção Civil;  

 Diretor / Delegado dos Serviços Municipalizados de Alcobaça; 
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Sub-Comissão extraordinária de acompanhamento, monitorização e operacionalização do 

Plano de Contingência: 

 

 Presidente da CMA; 

 Vereador do Pelouro da Proteção Civil; 

 Coordenador Municipal de Proteção Civil;  

 Chefe da Unidade Veterinária e Saúde Pública; 

 Delegada de Saúde. 

 

Grupo de Comunicação:  

 Porta-Voz (Assessor da Presidência da CMA); 

 Gabinete de Comunicações e Relações Públicas da CMA. 

8.2 Responsabilidades dos colaboradores do Município: 
 

 Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença 

enquadrada como trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a 

definição de caso possível de COVID-19; 

 Sempre que reportada uma situação de trabalhador com sintomas, a chefia direta do 

trabalhador informa de imediato o Gabinete de Gestão da COVID-19 nomeadamente o 

Serviço Municipal de Proteção Civil da CMA, pelas vias estabelecidas no Plano de 

Contingência do Município. 

 Nas situações necessárias em que o trabalhador com sintomas necessita de 

acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção), a chefia direta assegura que seja 

prestada, assistência adequada ao trabalhador até á área de isolamento ,  devem cumprir 

com as regras de proteção emanadas no Plano de Contingência, nomeadamente os 

trabalhadores que acompanham ou prestam assistência ao trabalhador com sintomas 

devem primeiro colocar momentos antes de se iniciar esta assistência ,uma máscara de 

proteção e luvas descartáveis para além do cumprimento das precauções básicas de 

controlo da infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com trabalhador doente.  
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9. Identificação dos Profissionais de Saúde/Contactos:  
 

Serviço de Saúde e Trabalho:  

ACSIA (Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria) 

Contato: 262 598 449 

Médico responsável: Dr. João Miguel Viegas (CP 47835). 

Autoridade de Saúde Local: Dr.ª Teresa Amélia  

Contato: 961 959 213 

9.1 Aquisição e disponibilização de equipamento e produtos: 
 
No âmbito deste Plano de Contingência existe aquisição de equipamento e produtos para fazer 

face ao mesmo, nomeadamente: 

 

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis para utilização do trabalhador com sintomas 

(caso suspeito) e enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam 

assistência ao trabalhador com sintomas (caso suspeito); 

 Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais 

onde seja possível a higienização das mãos; 

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 

70 micra); 

 Equipamentos de limpeza sendo 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 no Município.  

 Não é utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de 

aerossóis; 

 Produtos de higiene e limpeza. 

Está comtemplado articulação total com a Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, 

responsável pelos serviços de higiene e limpeza no sentido de ser implementado um reforço 

no procedimento de higienização e limpeza relativo aos revestimentos, aos equipamentos e 

utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, 

maçanetas de portas, botões de elevador). 

 A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, 

seguido de desinfetante. 
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10. Comunicação do Plano de Contingência 
 

A Comunicação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Gabinete de Gestão 

COVID-19 nomeadamente do Grupo de Comunicação constituído pelo Porta-Voz (Assessor da 

Presidência da CMA) e o Gabinete de Comunicações e Relações Públicas da CMA e visa 

informar e formar os trabalhadores através de: 

 

 Divulgação do Plano de Contingência a todos os trabalhadores. 

 Esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de 

forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem 

conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir, afixação de cartazes 

informativos em todos os espaços alvo do Plano de Contingência e no Portal do 

Município. 

 In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um 

caso suspeito na organização (elaboração de FLYER). 

 Elaboração de eventual informação consoante a evolução da situação tendo como base 

a informação disponibilizada pela DGS. 

11. Bibliografia e referências legislativas 
 

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; 

Despacho nº 2836-A/2020, de 2 de março.  

Informação 006/2020, de 28 de fevereiro da DGS; 

Orientação nº 006/2020, de 26 de fevereiro da DGS; 

Orientação nº 011/2020, de 17 de março da DGS. 

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-e-respostas1.aspx (consultado a 05-03-2020) 

https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/nivel-de-alerta.aspx (consultado a 05-

03-2020) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx (consultado a 05-03-2020) 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers (consultado a 

04-03-2020) 

https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-e-respostas1.aspx
https://www.dgs.pt/pagina-de-entrada3/corona-virus/nivel-de-alerta.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html (consultado a 04-03-

2020) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html (consultado a 04-

03-2020) 

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/17.03-Municipios.pdf 
(consultado a 12-04-2020) 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/caring-for-patients.html
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/17.03-Municipios.pdf
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ANEXO 1 – MAPA 1 – EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO / CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 
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ANEXO 2 – LISTAGEM DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 
 

1. Paços do Concelho; 

2. Mercado Municipal; 

3. Instalações sanitárias do Mercado Municipal; 

4. Serviço de Metrologia; 

5. Parque de Caravanismo. 

6. Cineteatro; 

7. Biblioteca Municipal; 

8. Auditório da Biblioteca; 

9. Museu da Central Elétrica da Confluência dos Rios Alcôa e Baça; 

10. Posto de Turismo; 

11. Cultura e Educação; 

12. Pólo Universitário; 

13. Arrecadação do Tribunal; 

14. Instalações sanitárias do Rossio; 

15. Escola Adães Bermudes; 

16. Pavilhão Gimnodesportivo de Alcobaça; 

17. Oficinas da Câmara Municipal; 

18. Unidade Veterinária e Saúde Publica;  

19. Serviços Técnico Câmara Municipal; 

20. Serviços Municipalizados de Alcobaça (Serviços Municipalizados e Oficinas); 

21. Serviço Municipal de Proteção Civil; 

22. Cemitério de Alcobaça; 

23. Instalações Sanitárias do Cemitério; 

24. Arquivo (Cooperativa); 

25. Armazém (Cooperativa); 

26. Parque de Negócios; 

27. Viveiros CMA; 

28. Instalações Sanitárias do Mercado Semanal; 

29. Museu Raúl da Bernarda; 

30. Museu Nacional do Vinho; 

31. CROAMA (Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça); 

32. Elevador de São Martinho do Porto; 
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ANEXO 3 – PLANTA 1 – MERCADO MUNICIPAL / SALA DE ISOLAMENTO 
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ANEXO 5 – LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO PLANO 

 
ENTIDADE EXEMPLAR 

Para execução 

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça 01 

Serviço Municipal de Proteção Civil 02 

Chefe da Unidade de Veterinária e Saúde Pública 03 

Diretor do Dep. Municipal de Ordenamento e Gestão Urbanística 04 

Diretor do Dep. Municipal de Obras e Ambiente 05 

Chefe da Equipa Multidisciplinar de Contratação e Auditoria 06 

Chefe da Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Património 
Arquitetónico 

07 

Chefe da Divisão Financeira 08 

Chefe da Divisão Jurídica 09 

Chefe da Divisão de Ação Social, Juventude e Associativismo 10 

Chefe da Unidade de Pessoal, Higiene e Segurança 11 

Chefe da Unidade de Concursos e Gestão de Compras 12 

Chefe da Unidade Administrativa e de Modernização 13 

Chefe da Unidade de Licenciamento 14 

Chefe da Unidade de Ordenamento 15 

Chefe da Unidade de Projetos 16 

Chefe da Unidade de Ambiente e Espaços Verdes 17 

Diretor / Delegado dos Serviços Municipalizados de Alcobaça  18 

Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região  de Leiria 19 

PARA CONHECIMENTO 
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Todos os Trabalhadores do Município 20 

Comandante do Corpo Bombeiros Alcobaça 21 

Comandante do Corpo Bombeiros Benedita 22 

Comandante do Corpo Bombeiros Pataias 23 

Comandante do Corpo Bombeiros S. Martinho do Porto 24 

Comandante do Posto GNR – Alcobaça 25 

Comandante do Posto GNR – Benedita 26 

Comandante do Posto GNR – Pataias 27 

Comandante do Posto GNR – S. Martinho do Porto 28 

Comandante da Esquadra PSP – Alcobaça 
29 

Hospital de Alcobaça 30 

Hospital de Caldas da Rainha 31 

Comandante Operacional Distrital de Leiria 32 

INEM – CODU Coimbra 33 
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ANEXO 6 – ALGORITMO CORONAVÍRUS COVID-19 
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ANEXO 7 – FLUXOGRAMA DE DECISÃO – DGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuação) 
 
 
 
 

Trabalhador com sintomas 
 

Trabalhador informa chefia direta da situação e 
dirige-se para a área de “isolamento” 

 

Chefia direta contacta o GCP, alerta 
para a situação e assegura a 

assistência necessária ao 
Trabalhador. 

 

Trabalhador contacta SNS 24 (808 24 24 
24) 
 

SNS 24 questiona o Trabalhador 
 

Caso não Suspeito 
 

Caso Suspeito 
 

SNS 24 adota o 
procedimento de acordo 

com a situação clínica 
 

SNS 24 contacta Linha 
Apoio ao Médico (LAM) 
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SNS 24 contacta Linha 
Apoio ao Médico (LAM) 

 

Caso Suspeito 
Não Validado 

 

Trabalhador 
informa o 

empregador 
 

Processo encerrado 
para COVID-19 

 

SNS 24 define os 
procedimentos 

adequados à 
situação clínica 
do Trabalhador 

 

Empregador 
informa o 
médico do 
trabalho da 

situação clínica 
do Trabalhador 

 

Caso Suspeito Validado 

INEM transporta 
Trabalhador para 

Hospital de referência 
 

Colheita de amostras 
biológicas no Hospital 

de referência 

Caso Infirmado 
 

Chefia direta do 
Trabalhador informa o 
empregador do caso 

validado 
 

Autoridade de 
Saúde Local 
informa o 

empregador dos 
resultados 

laboratoriais 
negativos 

 

Processo encerrado 
para COVID-19 

 

Autoridade de 
Saúde Local: 

informa o 
empregador dos 

resultados 
laboratoriais 

positivos procede 
à gestão de 
contactos 

 

Autoridade de Saúde 
Local informa a DGS das 
medidas implementadas 
 

Caso Confirmado 
 

Empregador providencia a 
limpeza e desinfeção da 
área de “isolamento" 
 

Autoridade de Saúde 
Local levanta interdição 
após descontaminação 
 

O empregador: - Veda 
acesso à área de 

“isolamento” - Colabora 
com a Autoridade de 

Saúde local na 
identificação de 

contatos próximos do 
trabalhador - Informa os 

trabalhadores dos 
procedimentos - Informa 

o médico do trabalho 
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ANEXO 8 – CARTAZ DE SENSIBILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA 
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ANEXO 9 –RECOMENDAÇÕES GERAIS – DGS 

 
 
 

ANEXO 10 – FATORES DE ALERTA – DGS 
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ANEXO 11 – TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO 
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ANEXO 12 - TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM SABA 

 



 
Plano de Contingência COVID-19 

Página 66 de 79 

 

ANEXO 13 – PROCEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE EPI – MÁSCARA 
 
Recomendações para colocação e uso da máscara 
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Recomendações para a remoção da máscara 
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ANEXO 14 – MEDIDAS EXCECIONAIS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS DE 

ALCOBAÇA 
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ANEXO 15 – MEDIDAS EXCECIONAIS  
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FORMULÁRIOS 
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FORMULÁRIO 1 - MODELO DE AUTO REGISTO DE TEMPERATURA E SINTOMAS 
 

 
 

 

Formulário 1 - Modelo de Auto Registo de Temperatura e 
Sintomas 

 
Informação e vigilância de cidadãos assintomáticos que regressam de áreas afetadas 
pela infeção por COVID-19 e contacto com casos confirmados 
 
Se esteve numa área afetada pela infeção COVID-19: 

 Esteja atento ao seu estado de saúde durante 14 dias, desde a chegada;  

 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. 

Nome:___________________________________________ Nº 
interno___________________  
Data de chegada a Portugal: ____ / ____ / ________  
e/ou 
Contacto com caso confirmado: ____ / ____ / ________ 
Registo da temperatura:  

Data de vigilância Manhã Noite Sintomas/Observações 

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

 °C °C  

Se tiver febre (igual ou superior a 38,0°C) ou algum outro sintoma referido no Plano de 
Contingência Coronavírus COVID-19, telefone para:  

 PCCOVID19-01.1 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://www.arsalentejo.min-saude.pt/DestaquesARSA/Forms/DispForm.aspx?ID%3D42&psig=AOvVaw2lSoY-_GjNYkbuEVGm0Gdm&ust=1583850015164000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjkpZ7LjegCFQAAAAAdAAAAABAp
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FORMULÁRIO 2 - CASO SUSPEITO 

 
 

Formulário 2 – Caso Suspeito 

 
Local: _________________________________________________ 

Data: ___/ ___ / _________   Hora:  ____ h____ 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Nº. Interno: ______________ Serviço: ______________________________________ 

Género: (__) Masculino (__) Feminino      Data de Nascimento: ___/ ___ / _________  

Morada:_______________________________________________________________ 

Contacto:____________________E-mail: ___________________________________ 

 

Dados epidemiológicos: 

Esteve nos últimos 14 dias antes do inicio de sintomas, em algum país afetado? Sim 

(__) Não (__) 

Data da ida: ___/ ___ / _________    Data de Regresso: ___/ ___ / _________ 

Teve contacto com um caso confirmado de COVID-19? Sim (__) Não (__) Desconheço 

(__) 

 

Dados sobre infeção: 

Data de inicio dos sintomas: ___/ ___ / _________ 

Quadro clinico:  

Febre (__); tosse (__); calafrios (__); dificuldade respiratória (__); dor abdominal (__); 

vómitos (__); diarreia (__); outros: 

_______________________________________________________. 

 

Antecedentes: 

Gravidez (__). Se sim, tempo de gestação: ____________ 

Doenças crónicas: Nenhuma (__); Desconheço (__); Diabetes (__); Doença cardíaca 

(__); Hipertensão arterial (__); Doença pulmonar cronica (__); Doença renal crónica 

(__); Doença hepática crónica (__); Outra: 

_____________________________________________________. 
 

 

 
PCCOVID19-01.2 
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FORMULÁRIO 3 - CONTACTO COM CASO SUSPEITO 
 

 
Formulário 3 – Contacto com caso suspeito 

 

Local: _________________________________________________ 

Data: ___/ ___ / _________   Hora:  ____ H____ 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Nº.Interno:____________ Serviço: ________________________________________ 

Género: (__)  Masculino (__) Feminino  Data de Nascimento: ___/ ___ / __________  

Morada: ______________________________________________________________ 

Contacto:________________________ E-mail: _______________________________ 

Contacto próximo com restantes trabalhadores: 

Nome do 

Trabalhador 

Nº Interno Local / Serviço Dia 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Outras informações relevantes: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 PCCOVID19-01.3  
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