
 
 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA 

ANUNCIADA 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESPECÍFICO PARA RESPONDER A UM 

CENÁRIO DE EPIDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

O regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, 

estabelecido pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação 

atual, define como obrigação do empregador público ou privado, 

assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de 

forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de 

prevenção.  

 

O presente documento tem como Objectivo definir directrizes de forma a 

mitigar os efeitos de uma possível contaminação da população da ERPI do 

centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Anunciada, dado no âmbito da 

sua atividade, o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada 

(adiante CSPNSA) ter de dar cumprimento a um extenso quadro 

normativo e regulamentar no que respeita à segurança e saúde no 

trabalho, sendo responsável por garantir um ambiente de trabalho 

saudável e seguro a todos os que trabalham nos seus equipamentos.  

 

Assim, na sequência da orientação enviada no passado dia 24 de 

fevereiro, resultante do alerta do surto de COVID-2019 (novo 

coronavírus), o CSPNSA, seguindo a Orientação n.º 006/2020, de 26 de 

fevereiro de 2020, emitida pela Direção Geral de Saúde, apresenta o 

presente Plano de Contingência, para que sejam adotadas pela Direção 

Técnica do ERPI e pelas Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” e do JI 

“AQUÁRIO” as medidas necessárias à concretização e implementação do 

mesmo nos respetivos equipamentos.  

 



 
 

O plano de contingência que se apresenta é o que neste momento se 

revela mais adequado à realidade, e será adaptado e atualizado consoante 

o evoluir da situação o exija e em função das orientações que vão sendo 

divulgadas pela DGS e Entidades Competentes. 

 

A implementação deste plano é realizada em articulação com a Direção do 

CSPNSA, a Direção de Serviços e as Direções Técnicas e Pedagógicas. 

 

O Plano de Contingência abrange os seguintes pontos:  

1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores por SARS-

CoV-2 pode causar nos equipamentos do CSPNSA.  

A Direcção, as Direcções Pedagógicas e Direção Técnica do ERPI devem 
estar preparadas para a possibilidade de parte dos funcionários não irem 
trabalhar, na sequência de doença, suspensão de transportes públicos, 
entre outras. É importante determinar quais os serviços mínimos a manter 
em funcionamento, e as atividades que são dispensáveis e as que são 
imprescindíveis. Assim como também quais os recursos humanos 
destacados para o normal funcionamento desses serviços, as equipas de 
substituição prontas para entrar ao serviço em caso de necessidade. 

 

O Encerramento dos equipamentos onde os colaboradores normalmente 

exercem a sua actividade profissional não dispensa a comparecência ao 

serviço e desempenho de funções noutros equipamentos do CSPNSA. 

No contexto de Emergência de Saúde, que se considera ser temporário, 

reúnem-se pressupostos que permitem à Direcção do CSPNSA, na 

qualidade de Entidade Empregadora, solicitar aos seus colaboradores o 

desempenho de funções não compreendidas na actividade contratada – 

Mobilidade Funcional. 

O desempenho de funções em mobilidade funcional e de funções afins ou 

funcionalmente ligadas à actividade contratada poderá ocorrer como 

reforço do quadro habitual ou substituição, directa ou indirecta, de 

trabalhador ausente, podendo implicar a transferência de local de 

trabalho. 

 



 
 

 

 

 Assim, devem adotar as seguintes medidas no sentido da Prevenção: 

As Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” e do JI “AQUÁRIO” devem 

garantir a abertura dos equipamentos ao publico por qualquer 

funcionário, informando os familiares dos utentes de que pode não ser 

garantido o normal funcionamento dos equipamentos bem como o 

serviço de refeições, e que podem ter que assegurar a recolha dos utentes 

caso, ás 8h da manhã desse dia, não estejam reunidas as condições para o 

normal funcionamento do equipamento.  

  No caso de impossibilidade de fornecimento de refeições por razões não 

imputáveis ao CSPNSA, esta situação será comunicada aos Encarregados 

de Educação, devendo os mesmos recolher as crianças no respetivo 

equipamento até ás 12h; 

 Os equipamentos da Infância do CSPNSA só poderão garantir o normal 

funcionamento, desde que o rácio de pessoal diário seja superior a 75% do 

total dos funcionários, sendo que este funcionamento será em regime de 

ATL e com horário mais reduzido (até ás 17h). 

 Os equipamentos da Infância do CSPNSA poderão garantir o 

funcionamento condicionado (funcionamento em regime de ATL e com 

horário reduzido - até ás 16h), desde que o rácio de pessoal diário seja 

superior a 50% do total dos funcionários,  

  As Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” e do JI “AQUÁRIO” podem 

decidir-se pelo encerramento do equipamento durante um dia normal de 

funcionamento, se o rácio de pessoal descer abaixo dos 50%, devendo 

para isso informar os pais de que deverão dirigir-se ao equipamento com a 

maior brevidade possível para recolher a criança; 

 Se antecipadamente, as Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” e do JI 

“AQUÁRIO” souberem que no dia seguinte não poderão garantir o normal 

funcionamento dos equipamentos, deverão informar os encarregados de 

educação desta situação através dos contactos disponibilizados pelos 

mesmos. 

 



 
 

 No que respeita à ERPI a Direcção Técnica comunica que, na medida do 

possível, assegura o normal funcionamento do equipamento, informando 

os familiares/ responsáveis dos utentes de que podem vir a ser alterados 

horários e formas de prestações dos serviços – assegurando os serviços 

mínimos básicos como higienes e alimentação.  

 

Em relação aos colaboradores/tarefas: 

 Dentro do horário de trabalho definido, devem cumprir as suas 

tarefas e apenas sair para fora do Portão da ERPI em caso de 

extrema necessidade. 

 Ao entrar na ERPI devem, todos os colaboradores, imediatamente 

proceder à lavagem e desinfecção das mãos, marcar entrada no 

relógio biométrico com a imagem da face; os colaboradores 

designados devem ainda, ler e assinar o livro de ocorrências com 

caneta própria; ler e tomar conhecimento das tarefas estipuladas 

para o dia registadas no dossier de tarefas   

 O colaborador que fizer o registo das ocorrências deve registar todo 

e qualquer acontecimento, mencionando as horas a que acontecem 

e os nomes de todos os intervenientes. Deve escrever com letra o 

mais legível possível, de forma precisa e respeitar os espaços entre 

linhas. 

 À saída, todos os colaboradores, devem lavar e desinfectar as mãos, 

assinar livro de ocorrências e marcar saída no biométrico com a face 

 Durante o tempo de serviço, devem todos os colaboradores 

higienizar – lavar e desinfectar as mãos entre cada tarefa realizada; 

usar luvas sempre na execução das tarefas designadas e lavar as 

mãos entre cada troca de luvas, usar avental descartável na 

realização de cada higiene e deitar fora logo se seguida;  

 Devem, todos os colaboradores com função de AAD e SG e, em sua 

substituição, verificar os sacos, gavetas e roupas dos utentes, 

retirando papeis desperdiçados dos mesmos e deitando fora. 

Incentivar a que os utentes os descartem imediatamente após o uso 

 Os sacos de lixo com os desperdícios, mesmo os da copa, devem ser 

deixados no pátio debaixo do vão das escadas em frente à porta da 

ERPI; no final de cada turno, ficarão responsáveis duas pessoas para 

irem despejar os sacos antes de saírem de turno. 



 
 

 Devem, todos os colaboradores incentivar os utentes a aumentar as 

lavagens das mãos, tossir para o braço, etc. 

 

 Desta forma: 

Identificação dos serviços ou atividades 
imprescindíveis de dar continuidade 

Serviços ou atividades passíveis de serem 
reduzidos ou fechados 

 

Internamento em ERPI 

 Higiene e alimentação 

 Cuidados de saúde 

Serviços Administrativos - Teletrabalho 

 
 

 

Serviços Administrativos – atendimento ao publico 

Creche 

Jardim infância 

Animação 

 

 Afetação de trabalhadores e previsão de equipas de substituição – em 
situação extrema 

Serviços/ Atividades Trabalhadores em serviço 
Trabalhadores a garantirem a 

substituição 

Direcção Técnica da ERPI Elsa Pereira* Cândida Machado 

Encarregada Serviços Gerais Bianca Branquinho Isabel Santos 

Serviços Gerais Equipas de 5 pessoas (12h)# Equipas de 5 pessoas (12h) 

Acção Directa Equipas de 6/3 pessoas (12)# Equipas de 6/3pessoas (12h) 

Direcção Pedagógica “Nuvem” Davide Inácio* Sandra Batista 

Direcção Pedagógica “Aquário” Sandra Batista* Davide Inácio 

   

 

*Apesar de se encontrarem a realizar teletrabalho neste momento, serão 

as direções/ coordenações pedagógicas a substituir-se em caso de 

ausência de um ou de outro 

# Para assegurar turnos com serviços mínimos, (Dia/noite) – trabalho em 4 

dias no máximo e com descanso de 4 dias (Projecto em Estudo) 

 

Em relação aos utentes/famílias: 

 Não é possível até indicação em contrário receber visitas na ERPI 



 
 

 Não é possível saída ao exterior, para fora do portão da ERPI, com 

excepção de situações de urgência/emergência 

 Em caso de regresso, pós saída ao hospital em caso de 

urgência/emergência, fica o utente em situação de isolamento em 

quarto específico – piso 2, quarto n.º 306, até indicação de poder 

voltar para o seu quarto. 

 O contacto com familiares e pessoas de referência é apenas feito via 

telefone, telechamada ou email se necessário 

 Podem receber itens deixados pelos familiares, com aviso prévio 

telefónico, deixados ao portão, que são recolhidos/aceites por um 

colaborador da ERPI 

 

Em relação às entregas/contactos com fornecedores: 

 Alimentação, as caixas de transporte dos alimentos trazidas pelos 

colaboradores da Uniself passarão a ser deixadas à Porta principal 

da ERPI, sendo recolhidas pelo pessoal interno. Em caso de 

Contingência por parte da Empresa UNISELF, está definida ementa 

alternativa, (que se encontra disponível), sendo desta forma 

asseguradas todas as refeições aos utentes.  

 

 Medicação, entregue pela Farmácia Luísa Todi passará a ser 

recepcionada e conferida ao balcão da entrada na ERPI, estará 

presente a encarregada de Serviços Gerais ou a Colaboradora que 

dê apoio à recepção. Após entrega e conferência, o espaço da 

recepção e balcão será limpo e desinfectado. 

 

 Lavandaria, nos horários habituais, a roupa suja será deixada em 

sacos pertencentes à ERPI do lado de fora da porta do patamar do 

piso 1 para ser recolhida pela IRONINGCENTER, todas as manhãs de 

segunda a sábado. Este fornecedor entregará a roupa lavada em 

sacos individualizados do lado de dentro da mesma porta. Todos os 

sacos serão deitados fora no lixo e após esta troca o espaço 

designado será limpo e desinfectado. 

 

 Outros produtos: A Empresa Arablau/ Artifofo e outros deverão 

entregar todos os materiais necessários ao normal funcionamento 



 
 

da ERPI em data e hora a combinar previamente; após as entregas o 

percurso será limpo e desinfectado. 

 

  As pessoas de Referência e familiares dos utentes da ERPI, bem 

como os encarregados de educação dos utentes da Infância 

poderão obter informações acerca do funcionamento dos 

equipamentos do CSPNSA através dos números 265544430 (geral e 

ERPI), 265544438 (NUVEM) ou 265527559 (AQUÁRIO); 

 

2. Preparação de medidas para fazer face a um possível caso de infeção 

por SARS-CoV-2  

Para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 dos 

funcionários que prestem serviços nos equipamentos do CSPNSA deve a 

Direção Técnica adotar as seguintes medidas:  

 Estabelecer uma área de “isolamento” (sala, gabinete ou secção, em 

função das características de cada edifício) em cada edifício de cada 

equipamento, para onde devem ser encaminhadas as pessoas que possam 

ter sido expostas, que tenham sido infetadas ou manifestem sintomas 

compatíveis com o COVID-19. A área de isolamento deve ter ventilação 

natural ou mecânica, possuir revestimentos lisos e laváveis e estar 

equipada com telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis e os seguintes equipamentos e produtos:  

* Uma solução antisséptica de base alcoólica – SABA – que deverá 

ser disponibilizada da área de isolamento e em outros locais que 

considerem necessários;  

* Toalhetes de papel;  

* Desinfetante para superfícies;  

* Máscaras cirúrgicas;  

* Luvas descartáveis;  

* Termómetro;  

 Identificação do contacto telefónico da Direção Técnica, (962128946), 

bem como da Direção de Serviços (962128645); 



 
 

 Divulgar o Plano de Contingência a todos os funcionários dos 

equipamentos do CSPNSA a informar sobre os procedimentos específicos 

a adotar perante um Caso Suspeito; 

 

3. Estabelecimento de procedimentos específicos num Caso 

Suspeito 

3.1 - Protocolo de procedimento (utentes) 

A – Caso um utente do CSPNSA manifeste algum dos seguintes sintomas 

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória) durante a sua permanência no 

equipamento, deverá ser encaminhado diretamente para o espaço de 

isolamento definido, evitando o contacto com os demais. 

B - O local de isolamento é o seguinte: 

 ERPI: Quarto n.º213 – Piso 1 

 “NUVEM”: Local de isolamento  Utentes do piso 2 – Sala de 

isolamento do berçário/ Utentes do piso 1 – Sala de 

isolamento juntos salas 118/120 

 

C - No local de isolamento se utente necessitar de estar acompanhado, o 

acompanhante deverá permanecer com a máscara colocada. 

D – Seguidamente, deverão ser contactados os familiares/ pessoas de 

referência, com a maior urgência possível e para tomada de 

conhecimento. 

E – Os percursos de saída do equipamento deverão ser aqueles que estão 

mais próximos das portas de saída para o exterior (o quarto tem saída 

directa para o exterior) 

F – Em circunstância alguma serão ministrados medicamentos para 

atenuar qualquer sintoma, salvo em situações em que a não 

administração do mesmo coloque em risco a saúde dos utentes e de 

acordo com indicação clínica. 

G - Após a permanência de qualquer utente no local de isolamento, 

deverá proceder-se à desinfeção do mesmo. 

 



 
 

 

3.2 - Protocolo de procedimento (funcionários) 

A - Caso um funcionário do CSPNSA manifeste algum dos seguintes 

sintomas (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) quando não está ao 

serviço, ou tenha estado em contacto com caso confirmado ou provável 

de infeção por SARS – CoV-2/COVID-19 nos 14 dias antes do inicio dos 

sintomas ou tenha viajado para áreas com transmissão comunitária nos 14 

antes do inicio dos sintomas, deverá ligar para a linha SNS 24 ((808 24 24 

24) e agir em conformidade com as indicações dadas, informando a sua 

coordenação direta das recomendações efetuadas, devendo a 

coordenação reportar á Direção de Serviços esta ocorrência. 

A.1 – Caso um funcionário do CSPNSA manifeste algum dos seguintes 

sintomas (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) durante o horário 

normal de trabalho deverá informar a respetiva coordenação, que de 

seguida informará a Direção de Serviços, e seguir pelo caminho mais 

direto para o espaço de isolamento definido, evitando o contacto com os 

demais colegas. 

B – ERPI :O local de isolamento dos funcionários é o Quarto n.º213 – Piso 

1 “NUVEM”: Local de isolamento dos funcionários é a sala de pessoal 

junto das salas 118/120 

C – Já na sala de isolamento o funcionário deverá colocar luvas e máscara 

protetora e contatar a linha SNS 24 (808 24 24 24), agindo em 

conformidade com as indicações dadas.  

D - Se for considerado um caso NÃO SUSPEITO, a linha SNS 24 adotará o 

procedimento de acordo com a situação clinica. O trabalhador pode sair 

do isolamento e agir de acordo com as indicações dadas pela linha SNS 24. 

E - No caso de se tratar de um caso SUSPEITO, o funcionário permanecerá 

na sala de isolamento até serem dadas novas ordens pela linha SNS 24, 

uma vez que a mesma irá validar junto da Linha Apoio ao Médico se o caso 

suspeito é validado ou não.  

F – Se o caso SUSPEITO NÃO FOR VALIDADO, o funcionário informa a 

coordenação e procede de acordo com as indicações da linha SNS 24. 

Posteriormente deverá a Direção de Serviços informar o Médico do 

Trabalho sobre a situação clínica do trabalhador. 



 
 

G – Se o caso SUSPEITO FOR VALIDADO o funcionário ficará a aguardar na 

sala de isolamento que chegue o INEM para ser transportado ao Hospital 

de referência. 

H - O percurso de saída do equipamento deverá ser aquele que está mais 

próximo da porta de saída para o exterior (escadas do piso 1 junto á sala 

da música) 

 

4- Procedimentos perante um Caso Suspeito Validado  

Depois de recebida comunicação da confirmação de um Caso Suspeito 

Validado por parte da Autoridade de Saúde, na sequência dos resultados 

laboratoriais, a Direção Técnica e Direcções Pedagógicas do “Aquário” e da 

“Nuvem” devem:  

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

isolamento;  

 Providenciar o reforço da limpeza e desinfeção das superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 

confirmado com o COVID-19; 

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico, 

que, após ser fechado, deve ser separado e enviado para o 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com 

risco biológico.  

 Todas as situações de pessoas que revelem sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 

COVID-19 devem ser reportadas à Direcção Técnica e Direcções 

Pedagógicas do “Aquário e da “Nuvem”bem como  à Direcção de 

Serviços.   

 

5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos  

Devem ser reportadas às Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” ou do JI 

“AQUÁRIO” e à Direcção Técnica da ERPI todas as situações de 

trabalhadores que tenham estado em áreas afetadas nos últimos 14 dias 

ou que tenham tido um contacto próximo com um caso confirmado, mas 

não apresentem sintomas no momento, para que, em articulação com a 



 
 

Direção de Serviços, sejam adotadas as medidas adequadas à situação em 

causa. 

Para ativação dos procedimentos de vigilância ativa dos contactos 

próximos, relativamente ao início de sintomatologia e gestão dos 

respetivos contactos, a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação 

as Direções Pedagógicas do JI “A NUVEM” ou do JI “AQUÁRIO” e a 

Direcção Técnica da ERPI, 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.  

 Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos 

próximos decorre durante 14 dias, contados desde a data da ultima 

exposição a um caso confirmado de COVID-19.  

 

6 – Recomendações específicas para os encarregados de 

educação: 

  Haver um maior rigor na análise dos sintomas apresentados pelos 
vossos filhos; 

  Se estiveram em países identificados como sendo focos de transmissão 
comunitária, ou em contacto com algum caso validado de COVID-19, têm 
a obrigação e o dever moral de informar telefonicamente os educadores, 
e tomar medidas de isolamento social voluntário; 

  Em caso de dúvida sobre a sintomatologia apresentada, contactar as 
linhas de apoio ou o SNS e trazer declaração médica em como podem 
frequentar a escola; 

  Trazer o vosso filho para a escola apenas se não apresentar nenhum dos 
sintomas de COVID-19 (febre, tosse ou dificuldade respiratória); 

  Deslocarem-se com a maior rapidez possível aos equipamentos se 
forem contactados pela escola por motivo de surgimento de algum destes 
sintomas; 

  Qualquer criança que apresente sintomas criança deverá ficar em casa, 
sendo obrigatório a entrega do comprovativo em como pode frequentar a 
escola, ainda que seja apenas por 1 dia. 

  Evitar a administração de medicamentos para ocultar sintomas ou para 

prolongar a permanência das crianças nos equipamentos; 



 
 

 

7 – Recomendações para as IPSS 

Assegurar a disponibilização de:  

 Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão 

líquido; 

 Toalhetes de papel; 

 Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes 

resíduos; 

 Assegurar a limpeza das superfícies e objetos de utilização 

comum várias vezes ao dia (por exemplo, mesas, bancadas, 

interruptores de luz, maçanetas, puxadores do armário);  

 Proceder à renovação de ar das salas e espaços fechados, 

idealmente 6 a 12 renovações por hora; 

 

Afixar cartazes ou folhetos promovendo boas práticas e as orientações da 

Direção-Geral da Saúde:  

 Lavagem das mãos (deverão ser colocados nas casas de 

banho);  

 Recomendações Gerais (deverão ser colocados à entrada da 

Instituição e em locais com visibilidade). 

 

 

8 -Recomendações Gerais: 

 Promover a lavagem das mãos à entrada e à saída da 

Instituição, antes e depois das refeições, depois de atividades 

de grupo e de idas à casa de banho;  

 Promover medidas de etiqueta respiratória - ao espirrar ou 

tossir devem tapar o nariz e a boca com o braço ou com um 

lenço de papel que deverá ser colocado imediatamente no 

lixo;  

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;  

 Evitar partilhar comida, ou objetos pessoais (copos, 

telemóveis...);  



 
 

 Os profissionais que manifestam sintomas de infeção 

respiratória (tosse, febre ou dificuldade em respirar) não 

devem comparecer na Instituição;  

 Caso sejam identificados sintomas nas pessoas 

institucionalizadas como febre, tosse ou dificuldade 

respiratória, ligar para SNS24 – 808 24 24 24 e seguir as 

recomendações. 

 

P’lo Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada 


