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1. Enquadramento da questão 

Dando cumprimento ao Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, e considerando a 
Orientação n.º6/2020, de 26 de fevereiro, apresenta-se este plano de contingência no 
âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV2, agente causal da COVID-19. 
Este plano de contingência não se sobrepõe à informação atualizada, nem 
desresponsabiliza qualquer cidadão pelo respeito das indicações específicas, pelo que 
se aconselha a consulta ao momento das orientações emanadas da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) disponível em https://www.dgs.pt/corona-virus . 

 

1.1. Explicação do que é o Corona Vírus – COVID-19 

 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, 

podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais 

grave, como pneumonia. 

 Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 
mícron).  
 
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de 

gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, 

as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 

próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o 

novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular 

(boca, nariz ou olhos). 

O presente plano destina-se a ser aplicado em todas as estruturas geridas pelo AEMT 
e a ser cumprido por todos que entram nas suas instalações.  
 
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.   
 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
 
Pessoa com baixo risco 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

https://www.dgs.pt/corona-virus
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- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 
de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 
respiratória; higiene das mãos).  

Pessoa com alto risco:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do 
caso;  
 
- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o 
mesmo;  
 
- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado que consiste em 

monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao 

dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. 

Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

1.2. Principais sintomas 

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

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço  
 
 
1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 
segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como 
medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão 

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

contaminados). 

 



Plano de Contingência – COVID-19 
Agrupamento de Escolas de Miguel Torga - Bragança 

 

3 
 

Data: 09/03/2020 

Referência: Versão 1 

 

2. Plano de contingência 

Considerando o elevado grau de imprevisibilidade da ocorrência da COVID-19, o plano 
tem como principal objetivo estratégico garantir as melhores condições para a 
continuidade da prestação de serviços e a realização das atividades previstas:  
•  Preparar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da COVID-19 
e mantenha os serviços essenciais em funcionamento;  
•  Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura 
quanto possível;  
•  Fornecer respostas solicitadas e necessárias quer ao nível interno quer para o 
exterior do AEMT.  

 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es)  pode causar no 

serviço ou entidade 

 

 Articulação com as unidades de saúde 

 Suspensão de atividades 

 Limitação ou encerramento de serviços 

 

2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de 

trabalhador(es) 

 

2.2.1. Estabelecer uma área ou sala de isolamento e o(s) circuito(s) até à 

mesma 

- EBSMT: adequação do gabinete PES  
- CESM: adequação da sala 12 
- JI Gimonde: adequação do anexo ao espaço de AAAF 
 
As salas de isolamento devem ter: 
- caixote do lixo com pedal e saco do lixo de 60/70 microns 
- caixa de lenços de papel  
- desinfetante 
- máscaras + toalhetes (para proteção eventual de barba) 
- termómetro 
- acesso telefónico 
- marquesa ou sofá 
- documentos: plano de contingência, lista de procedimentos em caso de suspeito 
contactos de unidade de saúde, lista para registo de utilização da sala de isolamento, 
lista para registo de contactos efetuados com o caso suspeito. 
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As salas de isolamento são de acesso para respetiva manutenção, limpeza e 
desinfeção. São usadas pelos casos considerados suspeitos, seguindo as instruções 
das unidades de Saúde, retomadas neste plano de contingência.  
 

2.2.2. Estabelecer procedimentos específicos 
 

 Distribuição de informação acerca de procedimentos individuais e coletivos que 
visam minimizar contágio, como: 

 

 − 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 visitantes - evitar o aperto de mão, as 
reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados, regresso de deslocações ao 
estrangeiro); 
 

− Processo (interno) de registo de contactos com o Caso Suspeito. 
 

 Afixação de cartazes nos WC e cantina com instruções e procedimentos 
específicos (Como lavar as mãos e Como se pode proteger a si e aos outros – Fonte: 
DGS); 
 

 Reforço das operações de limpeza (mais acuidade na limpeza de corrimões, 
puxadores e respetiva desinfeção);  

 

 Limpeza dos postos de trabalho específicos pelo próprio utilizador (telefone, 
fotocopiadora, computador, periféricos, tampos de mesa ou outros); 
 

•  Disponibilização do Plano para esclarecimento da comunidade educativa com 
instruções e procedimentos na página https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento; 
 

•  Reforço de informação através de projeção no hall principal de cada escola e 
divulgação nos sítios digitais (página, facebook).  

 

•  Redução do contacto físico e alteração da etiqueta social; 
(evitar apertos de mão, beijos na face, abraços, formação de filas no bufete); 
 

https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento
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 Redução da entrada de pessoas (inclusive encarregados de educação) ao 
estritamente necessário: privilegiar o contacto por telefone ou correio eletrónico.  
Caso não possua o contacto direto do interlocutor (professor titular/diretor de 
turma), deve dirigir mail para esmt01@esmt.mail.pt com indicação do destinatário da 
mensagem e assunto para se diligenciar a respetiva comunicação. 
 

2.2.3. Definir responsabilidades 

 A diretora nomeia uma equipa de coordenação e monitorização do plano de 

contingência: 

 Função Nome 

 
Coordenação 

Adjunta da Diretora 
Plano AEMT 

Cristina Montes 
 

Adjunto da Diretora  
EBSMT 

Jorge Ferreira 
 

Adjunta da Diretora 
CESM/JI Gimonde 

Madalena Martins 

Coordenadora Plano Educação para a 
Saúde (PES) 

Gracinda Amaro 

Encarregada dos assistentes operacionais Carla Moreira 

Monitorização 
da EBSMT 

Chefe dos Serviços Administrativos  Francisco Veloso 

Assistente operacional 
Biblioteca 

Fátima Paulo 

Assistente operacional 
Espaço Cultural Miguel Torga  

Gilberto Tomás 

Assistente operacional 
Pavilhão desportivo 

Maria Iria Arcas 
Alberto Catalão 

 Assistente operacional 
Cozinha 

Ana Maria Martins 

 Assistente operacional 
Bufete dos alunos 

Isabel Nascimento 
Paula Moreira 

 Assistentes operacionais 
Espaços exteriores 

Álvaro Pires 
José Lúcio  

Monitorização 
do CESM 

JI Gimonde 

Assistente operacional 
Biblioteca 

Leonel Barreira 

Assistente operacional 
Refeitório 

Soraia Araújo 

Docente CESM Conceição Pires 

Educadora JI Gimonde Isabel Ortega 

Execução Toda a comunidade escolar 

 
 
 
 

mailto:esmt01@esmt.mail.pt
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 A equipa de coordenação reúne semanalmente ( à quarta-feira de manhã) para: 
- Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação do vírus; 
- Acompanhar e avaliar as ocorrências;  
- Preparar a comunicação interna e externa sobre COVID-19: 
a) interna: e-mail/projeção no hall principal, folhetos, cartazes, lista de contactos 
telefónicos, circulares internas afixadas nas vitrinas/painéis e/ou lidas nos diferentes 
postos de serviço e salas de aula ;  
b) externa:  
EBSMT: 273 381 467  ou 271 381 082; CESM: 273 332 015; JI Gimonde: 273 381 366 
correio eletrónico esmt01@esmt.mail.pt + correio postal  
página https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento 
- Atualizar o plano. 
 
•  A Diretora (ou um membro da equipa de coordenação COVID-19 na sua ausência)  
coordena com as entidades/autoridades externas (DGS) e/ou tutela; 
 
•  Os assistentes operacionais e os trabalhadores com posto único de funções devem 
reforçar a limpeza e a desinfeção do espaço laboral, de modo a reduzir o risco de 
contaminação nos locais de trabalho; 
 
•  Toda a comunidade escolar é responsável por implementar os procedimentos que 
permitam proteger a saúde de todos os trabalhadores e utentes; 
 

 Qualquer membro da comunidade escolar tem o dever de indicar casos 
suspeitos à Direção; 
 

 Qualquer membro da comunidade escolar deve realizar uma vigilância ativa 
durante 14 dias a data da última exposição em caso de ser pessoa com risco; 

 

 Agradece-se a ausência voluntária de 14 dias para isolamento social após 
contacto em zonas de risco. 
 

 

2.2.4. Identificar os profissionais de saúde e seus contactos 

 

Em caso de suspeita, deve ser contactada a linha SNS 24: 808 24 24 24 e seguidas as 

instruções. 

 

 

2.2.5. Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos 

 Cobertura com película transparente dos botões de equipamentos de utilização 
comum - computadores); 

 Distribuição de lenços de papel e frascos de álcool nas salas; 

mailto:esmt01@esmt.mail.pt
https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento
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 Distribuição de luvas descartáveis para utilização em salas específicas e limpezaq 
(ex.: laboratórios); 

 Reforço dos produtos de limpeza (sabão, papel, lenços, luvas e desinfetante para 
as mãos); 

 Aquisição de máscaras; 

 Instalação de distribuidores de desinfetante para as mãos nos corredores; 
 

2.2.6. Informar e formar os trabalhadores 

 Divulgação do plano de contingência por mail e acessível através da página 

https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento (evitando contactos pessoais); 

 Contacto privilegiado por mail e telefone 

 Informação interna: e-mail/projeção no hall principal, folhetos, cartazes, lista de 
contactos telefónicos, circulares internas afixadas nas vitrinas/painéis e/ou lidas 
nos diferentes postos de serviço e salas de aula. 

 

2.2.7. Diligências a efetuar na presença de trabalhador(es) suspeito(s) de infeção 

por COVID-19 no serviço 

As diligências na presença de trabalhador suspeito de COVID-19 são idênticas às 

referidas perante qualquer caso suspeito (ver ponto 3.) 

 

3. Procedimentos num caso suspeito 

3.1. Definição de caso suspeito   

É considerado caso suspeito qualquer pessoa e/ou animal que apresente: 

 infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória)  
+ 

 uma história de viagem para áreas com transmissão ativa nos 14 dias antes do 
início de sintomas 

 e/ou contacto com caso confirmado ou provável infeção  

 e/ou profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de 
saúde com doentes COVID-19. 
 

3.2.  Informação sobre caso suspeito   

Em caso de suspeita de pessoa com sintomas e ligação epidemiológica COVID-19, 
deve:  

− informar sempre e com a maior brevidade a Diretora ou um membro da equipa de 
monitorização COVID-19 por mail (esmt01@esmt.mail.pt) /telefone 273 381 467. 
 

Caso se verifique a presença do caso suspeito sinalizado dentro das instalações da 
escola, cabe a um dos membros da coordenação da monitorização COVID-19 (sem 
problemas do sistema auto-imunitário), acompanhar o passível infetado na sala de 
isolamento e proceder às devidas diligências com a linha de saúde SNS 24:  

808 24 24 24. 

https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento
mailto:esmt01@esmt.mail.pt
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Cabe à Diretora as decisões de comunicação e procedimentos consequentes, em 
articulação com as entidades de saúde. 

 

No caso de regresso de deslocações ao estrangeiro: 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a 

deslocações ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à 

conveniência dessas deslocações, principalmente para países ou zonas em que a 

propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.  

 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham 

estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de 

risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias 

subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal 

duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades 

respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha 

SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 

 

Agradece-se a comunidade escolar a comunicação livre e espontânea de possível 

contacto com a infeção COVID-19 e respetivo afastamento do público durante os 

seguintes 14 dias. 

 
3.3. Acompanhamento de caso suspeito   

 O caso suspeito e o acompanhante devem, individualmente e por ordem, 
desinfetar as mãos e colocar luvas descartáveis e máscara cirúrgica 

 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.  

 Ambos se dirigem para a sala de isolamento 

 É efetuada a chamada para o SNS 24 (808 24 24 24) e seguidos os procedimentos 
indicados por profissional de saúde 

 Procede-se ao levantamento dos possíveis contactos próximos. 
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4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

•  Caso detetado fora da escola: o próprio deve comunicar a ausência.  

•  Caso sinalizado na escola: seguem-se as diretrizes articuladas com as entidades de 
Saúde e a tutela.  

O caso suspeito validado deve:  
− 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 testes 
laboratoriais. 
 

A escola deve:  
- providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 
“isolamento”;  
- reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade 
de estarem contaminadas;  
- dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 
doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  
- armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura 

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

segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 

hospitalares com risco biológico. 

 
O acesso à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos designados para prestar 
assistência e até desinfeção do espaço). 
 
Cabe à Autoridade de Saúde Local informar a escola dos resultados dos testes 

laboratoriais. 

 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

O Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Bragança, seguirá as diligências 

recomendadas pelas autoridades de saúde. 


