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Enquadramento 

 

    “O COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave 

como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, 

na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros 

países.”  

Sistema Nacional de Saúde 

 

 

    De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Saúde (DGS), o 

Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela elaborou um Plano de Contingência para 

prevenir a propagação do COVID-19, de modo a minimizar os seus efeitos e a permitir o normal 

funcionamento das atividades letivas. 

 

    O grau de risco encontra-se em constante avaliação pelas entidades competentes na área da 

saúde e será proporcionalmente ajustado. Serão adotadas um conjunto de medidas de 

prevenção e contenção que permitirão enfrentar, de modo adequado, as possíveis 

consequências de uma propagação de contágio, em estreita articulação com as famílias e o 

Agrupamento de Centros Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras. 

    Este Plano não prevê ações de tratamento médico das pessoas que venham a ficar infetadas 

com o vírus.  

    O Plano de Contingência do agrupamento é adaptado à sua realidade e em concordância com 

as orientações da DGS. 

    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 devem ser avaliadas caso a caso. 
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Transmissão da infeção 

    Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  

    − Por partículas/gotículas respiratórias;  

    − Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

    − Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.  

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

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

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

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das 

mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 

Período de incubação   

    O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 

segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da 

última exposição a caso confirmado.  

    As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta 

(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

 

Principais sintomas 

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

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço 
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Plano de Contingência 

 

Equipa operativa 

 

    A Equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre os estabelecimentos de ensino 

do agrupamento e os serviços de saúde. 

    A Coordenação desta equipa será assumida pela Direção na pessoa da sua Subdiretora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A Subdiretora como responsável pela implementação e coordenação do plano de 

contingência tem por funções diretas: 

- A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 

- Divulgar o plano de contingência à comunidade educativa; 

- A implementação das medidas que emanadas da DGS; 

- A definição de medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos carenciados, no 

caso de encerramento do refeitório em articulação com a CMO e a UNISELF; 

- Assegurar a substituição de funcionários nos setores considerados prioritários, e a sua eventual 

deslocação entre as escolas do agrupamento; 

- Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes. 

 

    Os Coordenadores dos Diretores de Turma (Pedro Silva) e dos Titulares de Turma (Cláudia 

Melo) são responsáveis por orientar os Diretores de Turma e os Titulares de Turma na execução 

deste plano.   
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    As Adjuntas (Ana Fonseca) e (Carla Martins) coordenam os serviços de apoio à docência, 

articulam com as interlocutoras dos estabelecimentos e apoiam a coordenadora na execução 

do Plano de Contingência. 

 

    A Coordenadora da Educação para a Saúde (Fernanda Correia) monitoriza o cumprimento 

do plano e mantém contacto com o ACES Lisboa Ocidental Oeiras. 

 

    A Coordenadora Técnica (Rosário Morais) identifica as atividades prioritárias no seu setor e 

organiza o serviço em conformidade. Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes 

e não docentes e mantém a Coordenadora da Equipa Operativa informada do número de faltas 

por motivo de contágio.  

 

    A Coordenadora das Assistentes Operacionais (Maria José Ribeiro, Suplente: Anabela 

Teixeira) é responsável pelo serviço de apoio à docência e assegura que os funcionários 

cumprem as medidas de higiene definidas no plano, bem como o acompanhamento dos alunos 

ao posto médico. É responsável pelos materiais, mantém os stocks dos produtos de higiene em 

quantidade suficiente para fazer face às novas exigências e mantém informada a Coordenadora 

Técnica. 

 

    As Interlocutoras dos Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo (Tatiana 

Ferreira e Ana Barbosa) são responsáveis pela aplicação do Plano de Contingência em cada uma 

das escolas, como representantes diretas da Direção. Recolhem em cada estabelecimento os 

dados sobre o evoluir da situação e comunicam à Coordenadora. 

 

    Os Titulares de Turma e os Diretores de Turma são responsáveis por atualizar os contactos 

dos encarregados de educação, estabelecer uma estreita articulação com pais e/ou 

encarregados de educação, no sentido de esclarecer qualquer procedimento e medidas a adotar 

perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados e manter a Coordenadora do Plano 

de Contingência informada sobre os casos de alunos ausentes por motivo de doença. 
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Identificação dos efeitos que a infeção de alunos, pessoal docente 

e não docente pode causar na escola  

Medidas de prevenção 
 

    As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de 

comportamentos que sejam preventivos. Destas medidas fazem parte: a informação a todos 

para a aquisição de hábitos não facilitadores da propagação do vírus, as medidas de 

higienização do ambiente escolar e as medidas de isolamento. 

 
Informação 

    Serão afixados cartazes informativos em vários locais de todos os estabelecimentos de 

ensino. Este procedimento será repetido sempre que sejam publicadas novas informações. 

    Os docentes titulares de turma e os diretores de turma irão informar os cuidados a ter e 

esclarecer as dúvidas dos alunos. 

    O pessoal não docente será devidamente esclarecido sobre os procedimentos a manter. 

Será enviado o Plano de Contingência, por email, a todos os trabalhadores (docentes e não 

docentes). 

    Será disponibilizado um espaço para colocação de informações na página da escola. 

 

Medidas de higienização 

    A evolução do contágio do COVID-19 é imprevisível sendo possível virem a surgir casos entre 

os profissionais podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso, deverão 

ser implementadas medidas que visem assegurar os serviços mínimos para garantir as atividades 

essenciais da escola: 

 
Materiais 

- Avaliação das necessidades de material (equipamento de lavagem/secagem das mãos) 

- Venda de lenços de papel na papelaria, e manter-se-ão os stocks em quantidade suficiente 

por forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a todo a comunidade 

educativa. 

- Colocação e manutenção de desinfetante (solução alcoólica) nos seguintes locais: portaria, 

salas de informática, PBX, biblioteca, bar, sala de professores, secretaria, ginásio, direção, 

casas de banho, sala dos assistentes operacionais e salas de isolamento. 

 
Instalações 

No que diz respeito à higiene das instalações é necessário introduzir as seguintes alterações: 

- Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula à hora de almoço e ao final do dia; 

- Limpar os balcões da secretaria e papelaria com detergente, várias vezes durante o dia; 

- Desinfetar as maçanetas das portas e dos corrimãos a meio da manhã e a meio da tarde; 

- Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o exterior, 

abrindo portas e janelas; 
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- Efetuar a limpeza e desinfeção das casas de banho após todos os intervalos; 

- A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo será realizada de manhã e de tarde pelos 

assistentes operacionais responsáveis pelo setor. 

- Efetuar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em impresso 

próprio colocado para o efeito na sala). 

- Os ratos e os teclados têm de ser limpos com álcool, na primeira utilização do dia e sempre 

que mude de utilizador. O mesmo se aplica aos telefones. 

- Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção verificadas (monitorização). 

- Reposição de stocks de produtos de higiene com fornecedores alternativos identificados pelo 

setor. 

 

Medidas de isolamento 

Sala de Isolamento e circuito até à mesma 

    Na escola sede, a sala de isolamento é o posto médico. A escolha desta sala justifica-se pelo 

facto de se encontrar perto da saída da escola, e existir um telefone e casa de banho de uso 

restrito na proximidade, minimizando-se o contacto possível com a restante comunidade 

escolar. 

    Na escola EB Amélia Vieira Luís, a sala de isolamento será a sala de alunos e no Jardim de 

Infância Tomás Ribeiro a sala de isolamento será a sala das Assistentes Operacionais. 

    As salas de isolamento serão usadas apenas para esse fim. Serão limpas e arejadas 

regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. 

    A Assistente Operacional que acompanha e presta assistência ao elemento da comunidade 

educativa com sintomas, deve colocar, momentos antes de se iniciar esta atuação, uma 

máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de 

controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente. O doente (caso 

suspeito de COVID-19) já na sala de isolamento, deve colocar uma máscara cirúrgica, se a sua 

condição clínica o permitir. 

 

Distanciamento social 

    Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas, doentes 

portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do estabelecimento de ensino. 

A equipa operativa certificar-se-á de que a pessoa afetada pelo vírus não frequentará o 

estabelecimento de ensino até que lhe seja dada alta clínica. 

 
Serviços administrativos 

Definição das atividades prioritárias. 

    Atendimento individual. 

    Redução do número de horas de atendimento ao público. 

    Atendimento ao público apenas por telefone ou por email. 

    Suspensão do período de atendimento. 
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Fornecimento de refeições (Refeitório) 

    Em situação de necessidade, disponibilização de alimentos no buffet, aos alunos mais 

carenciados. 

 

Atividade Letiva 

    Em caso de ausência pouco significativa de professores, mantém-se o normal 

funcionamento, sendo os alunos sem aulas encaminhados para a biblioteca escolar, campo de 

jogos e sala de alunos. 

    No caso do absentismo de professores ser elevado: 

    - Reorganização de horários; 

    - Se as turmas tiverem menos de 50% das aulas diárias, os alunos deverão permanecer em 

casa. 

 

Condições mínimas 

    Perante um cenário de elevado absentismo de pessoal não docente, as condições mínimas 

para assegurar o funcionamento da escola sede, são as seguintes: 

 

    Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada de 

fornecedores de bens ou serviços. 

    O encerramento da escola sede será efetuado se determinado pela Autoridade de Saúde.  

 

    Em caso de encerramento, as atividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as 

seguintes: 

Atividades N.º de elementos 

Direção 1 

Portaria 1 

Serviços Administrativos 1 

PBX 1 

 

 

 

Atividades N.º de elementos 

Portaria 1 

Bufete 1 

Manutenção e Limpeza/desinfeção das instalações 5 

Refeitório Dependente da Empresa 

Serviços Administrativos 2 

PBX 1 

Cumprimento do Plano de Emergência e Evacuação da Escola Todos os elementos presentes 
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Plano de comunicação 

 
    Em caso de dúvida ou existência de caso suspeito deve ser contactado um dos elementos da 

Equipa Operativa, ou na sua ausência a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24. 

    Os números de telefone dos diferentes parceiros estarão afixados junto ao telefone de 

contacto com o exterior, em todas as escolas do agrupamento. 

 

    No caso de eventual encerramento dos estabelecimentos de ensino pertencentes ao 

agrupamento, os pais e encarregados de educação serão informados sobre o período de 

encerramento e as medidas de vigilância a adotar, afixadas em local de estilo e na página da 

escola: www.aecarnaxideportela.pt 

 

Preparação face a um possível caso de infeção 

 
    A identificação de um caso como suspeito de doença por COVID-19 deve obedecer a 

critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na informação atualmente 

disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC). 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Febre 

OU 

Tosse 

OU 

Dificuldade 

respiratória 

 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início de 

sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Contacto com profissional de saúde que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com 

COVID-19 

 

Procedimentos específicos 

    A máscara no doente deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão 

completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma 

adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre 

que a máscara estiver húmida, o doente deve substituí-la por outra. 
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    A coordenadora do Plano é informada e deve-se proceder a um pequeno questionário sobre 

os sintomas do doente. Deve ser verificada a temperatura corporal, informado o encarregado 

de educação do aluno e contactada a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24). 

    O aluno, o docente ou o não docente, doente deverá permanecer na área de isolamento 

(com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa 

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

para o hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para realização de 

exames laboratoriais no INSA; 

    O acesso dos outros alunos, docente e não docentes à área de isolamento fica interdito; 

 

Procedimento perante um caso suspeito validado 
 

    A escola deve reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior 

probabilidade de estarem contaminados. 

    Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado incluindo materiais e equipamento utilizados por este. 

    Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado com 

braçadeiras, deve ser segregado e enviado para operador licenciado para gestão de resíduos 

hospitalares com risco biológico.   

   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 a direção da unidade 

orgânica dos resultados dos testes laboratoriais e se o caso for confirmado, a área de 

isolamento deve ficar interdita até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) 

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

Saúde Local. 

    A Subdiretora do Agrupamento informa de imediato o delegado regional de educação da 

respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  
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Procedimento de vigilância de contactos próximos  
 

    Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve 

ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de Covid-19. 

    

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

1. Alto risco de exposição: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face a face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, talheres, copos), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam ser contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias. 

 

2. Baixo risco de exposição 

- Quem teve contacto esporádico 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 adequadas. 

 

Como medida de precaução, a vigilância dos contactos próximos decorre durante um 

período de 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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Avaliação do plano de contingência 

 

    A informação constante do presente plano será reavaliada e atualizada sempre que tal se 

revele adequado em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental 

e Oeiras e em alinhamento com as orientações da DGS. 

 

 

 

    Nota: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a 

consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ . 

 

 

Outurela, 9 de março de 2020 

 

A Diretora, 

Teresa Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/

