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1. Enquadramento
Tendo em conta o atual estado de emergência de Saúde Pública,
declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e atendendo
às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) em
Portugal, e tendo como referência as recomendações da OMS e da
DGS (Direção Geral da Saúde), a Câmara Municipal de Águeda
definiu e aprovou o presente Plano de Contingência, nos termos do
disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março.
A propagação desta infeção poderá resultar num elevado nível de
ausências ao trabalho, que provocará a consequente perturbação da
atividade diária dos serviços municipais, podendo levar, em caso
extremo, à paralisação do exercício da atividade de atendimento
nos serviços municipais.
Perante o quadro atual e os cenários que se afiguram, torna-se
necessária uma resposta a esta ameaça através da definição deste
Plano de Contingência que orientará a atuação a seguir por esta
instituição numa situação de profilaxia de algum caso suspeito.

1.1 O que é o Coronavírus - COVID-19?
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela
primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan.
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.
A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas
infetadas pelo vírus, ou superfícies e objetos contaminados. Esta
doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou
boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir
diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo.
Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies
querodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem
infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos
olhos, nariz ou boca com as mãos.
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1.2 Principais Sintomas
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção
respiratória aguda como febre, tosse, dificuldade respiratória e
cansaço.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com
insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e
eventual morte.

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se
entre 2 a 14 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas
Autoridades de Saúde. 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).
Definição de caso suspeito:
Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou
dificuldade respiratória) requerendo ou não hospitalização
Critérios Epidemológicos: 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 COVID19.

Página 4

2. Plano de Contingência
A coordenação global do plano é assumida pelo Presidente da
Câmara Municipal de Águeda, na sua ausência a coordenação cabe
ao Vice-presidente da autarquia.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.1 Comunicação Externa
Toda e qualquer comunicação externa, articulação e interação com
os meios de comunicação social, assim como a (re)definição da
estratégia organizacional de atuação, cabe ao Presidente da Câmara
Municipal de Águeda, sendo que na sua ausência a comunicação
será realizada pelo Vice-presidente da autarquia.

2.2 Grupo de Coordenação/Avaliação de Risco
O grupo de coordenação/avaliação de risco é composto pelos
seguintes elementos:
Função

Nome

Contacto

Vereadora

Elsa Corga

962 096 986

Chefe de Divisão de Desenvolvimento Local

Pedro Alves

962 029 814

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

Maria Moreira

961 708 293

Chefe de Divisão de Tecnologias e Informação

Hugo Teixeira

962 096 983

Chefe da Divisão de Manutenção

Marco Ferreira

962 029 820

Chefe da Divisão de Protecção Civil, Espaços
Verdes e Higiene Pública

Glória Costa

969 633 500

Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos

Sílvia Martins

234610070/Ext. 1350

Técnico Superior da Divisão de Protecção
Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública

Vítor Silva

962 029 844

Este grupo tem como responsabilidades:
Gestão diária do atual plano de contingência
Reunião semanal para efetuar o ponto de situação
Aplicação das medidas internas estabelecidas
Articulação com os serviços de Saúde Pública
Esclarecimento de dúvidas à população em geral através do email info.covid@cm-agueda.pt.
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Para contactar o grupo de coordenação/avaliação de risco, seja para
esclarecer alguma dúvida no âmbito do presente plano e medidas a
tomar, e também para informar sempre que exista um caso suspeito,
foi criado um e-mail, para uso interno, tendo o seguinte endereço
covid19@cm-agueda.pt.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.3 Equipa de Intervenção
A equipa de intervenção é composta pelos responsáveis dos edifícios
definidos no ponto 2.6, sendo que têm como tarefas:
Garantir que a informação está disponível no edifício, como as
recomendações da DGS e o plano de contingência, que deverão
estar afixados;
Garantir que a sala de isolamento dispõe de todos os elementos
necessários e prestar apoio à sala;
Identificar/sinalizar os casos suspeitos;
Articular com a Linha do SNS 24 e o Delegado de Saúde de
Águeda (no caso de existência de caso suspeito);
Comunicar ao grupo de coordenação/avaliação de risco a
existência de uma caso suspeito e devido encaminhamento,
através de telefone e e-mail (covid19@cm-agueda.pt);
Cumprir com os procedimentos de caso suspeito, conforme o
ponto 3.
No que respeita ao Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.4 Equipa de Desinfeção
A equipa de desinfeção é composta pelas equipas de limpeza afetas
a cada edifício, sendo que se dividem em limpeza interna e equipa
externa.
A limpeza interna da autarquia é efetuada pela Sr.ª Maria Silvina
Martins. A equipa externa é efetuada por empresas contratadas para
efetuar o serviço de limpeza nos edifícios, nomeadamente nas
escolas. A pessoa de contacto, no que respeita à equipa externa, é o
Eng. Marco Ferreira, Chefe da Divisão de Manutenção, sendo que o
contacto encontra-se no ponto 2.2.
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A equipa de desinfeção deve:
Limpar e desinfetar a área de isolamento;
Limpar e desinfetar os demais espaços e equipamentos onde o
caso suspeito validado tenha estado.
Esta limpeza e desinfeção está sujeita a uma avaliação pela
Autoridade de Saúde Local.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.5 Efeitos que a infeção de colaborador(es) pode
causar no local de trabalho
No âmbito deste plano de contingência, define-se de seguida os
serviços fundamentais/prioritários que se devem manter em
funcionamento e quais as soluções para a eventualidade destes
serviços ficarem sem funcionários ativos:
Serviços fundamentais/prioritários
Serviço de Informática
Suporte 1 Linha
Suporte 2 Linha

Suporte 3 Linha

Substituição
Jorge Teixeira
Empresa LinkCom (Provisório) - +351
213 100 046 / service.desk@linkcom.pt
Empresa LinkCom (Provisório) - +351
213 100 046 / service.desk@linkcom.pt

Serviço de Recursos Humanos

Serviço de Contabilidade

Serviço de Contabilidade

Serviço de Recursos Humanos

Equipa de Limpeza Urbana

A substituição desta equipa deve ser
realizada pelos Assistentes Operacionais
da DV-PEH. Caso a DV-PEH fique sem
Assistentes
Operacionais
ativos,
a
substituição passa para os Assistentes
Operacionais da DV-MAN

Serviço de Ação Social

Educação (Sara Silva)

Armazém

No
caso
de
ser
necessário
o
encerramento dos Armazéns, Eng. João
Paradinha ficará como responsável de
acessos ao armazém.

Como medidas preventivas, estão tomadas as seguintes ações:
A criação de um gabinete de crise para gestão da pandemia do
COVID-19;
A criação de uma linha de apoio à população, com o número 234
180 115 para apoio e esclarecimento sobre assuntos relacionados
com a atual epidemia à população, com horário das 09:00 às
20:00, a funcionar 7 dias por semana;
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A
criação
do
email
info.covid19@cm-agueda.pt,
para
esclarecimento de dúvidas à população;
Encerramento ao público dos Parques Infantis Municipais;
Encerramento ao público dos Parques Fitness ao ar livre;
Encerramento ao público dos Parques Desportivos ao ar livre;
Suspensão do projeto BeÁgueda;
Reforço dos serviços on-line e incentivo à utilização do
atendimento online e por telefone por parte dos munícipes;
A picagem de ponto encontra-se suspensa no sistema biométrico,
sendo que a mesma deve ser efetuada com recurso ao
computador pessoal na aplicação Smartime ou meios alternativos
disponibilizados pelo serviço de Recursos Humanos;
Aceitação de pagamentos fora de prazo de todos os pagamentos
que digam respeito aos serviços municipais, cujo prazo expire
durante o período do presente despacho;
Limitação de deslocações desnecessárias entre salas. Nos casos
em que tenham que ser entregues documentos em mão, devem,
os mesmos, ser agrupados e entregues, se possível, de uma única
vez. No caso dos funcionários operacionais, devem as respetivas
chefias organizar o sistema de entrega dos documentos no
edifício municipal;
Realização de controlo de temperatura a todos os funcionários e
munícipes que pretenderem entrar no edifício;
Redução para 50% da capacidade dos refeitórios municipais, com
o desfasamento por turnos, sempre que possível, cumprindo as
regras de distanciamento da DGS;
Encerramento do bar municipal;
Apoio Escolar para acolhimento de estudantes (do pré-escolar ao
secundário) que se enquadrem na legislação publicada pelo
Governo sobre a matéria;
Redução do número de colaboradores a trabalhar em simultâneo
nas instalações da autarquia (preferencialmente 50%), através do
sistema de jornada contínua reduzida (com redução de 1h), em
horários alternados;
Encerramento de todos os espaços públicos e privados que não
cumpram as regras emanadas pela Direção Geral de Saúde ou
pelo Governo;
Suspensão dos parquímetros da cidade;
Relativamente aos cemitérios, o número máximo de presenças
nos funerais é de 15 pessoas, com exclusão das associadas à
agência funerária e ao respetivo sacerdote. O limite fixado não
impossibilita a presença no funeral de cônjuge ou unido de facto,
ascendentes, descendentes, e parentes;
Realização de funerais será realizada com os caixões sempre
fechados, sendo proibida em qualquer caso, a sua abertura;
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Definição obrigatória de circuitos de circulação de sentido único
(nos cemitérios), que permitam garantir as distâncias de
segurança entre os presentes, de acordo com as regras da DGS;
Criação de uma linha de apoio psicológico para dar resposta e
aconselhamento à população, para gestão emocional durante a
pandemia mundial de COVID-19, disponível de segunda-feira a
sábado, das 09:00 às 18:00;
As deslocações em viatura municipal devem ser reduzidas ao
estritamente essencial à atividade autárquica;
Para as viagens essenciais ao desenvolvimento da atividade
municipal, sempre que possível, a lotação dos veículos deve ser
reduzida e, caso não seja possível, limitar a partilha de veículo, em
simultâneo ou consecutivamente, deve, tanto quanto possível,
atribuir-se um veículo a equipa fixa e limitar o número de
ocupantes;
Quando os veículos forem utilizados por mais do que uma pessoa
em simultâneo, deve ser observado o distanciamento possível e é
de considerar a utilização de máscara pelos ocupantes, sobretudo
nos casos em que não for possível limitar significativamente a
lotação do veículo;
No uso partilhado da viatura, sempre que possível deve ser
promovida a circulação de ar fresco abrindo as janelas;
Os veículos da autarquia devem estar equipados com produtos de
higiene e desinfeção de mãos, toalhetes de papel e instruções de
utilização;
Junto ao parque de estacionamento das viaturas e máquinas
municipais, são colocados contentores do lixo dedicados e
devidamente identificados para colocação exclusiva dos resíduos
resultantes da ação de desinfeção das mesmas;
Antes da utilização de qualquer máquina ou viatura deve ser
confirmado se a viatura está devidamente equipada com o
material de desinfeção necessário;
A viatura ou máquina municipal que não esteja devidamente
equipada não pode ser usada até que seja reposto o material,
devendo o utilizador comunicar imediatamente a falta do mesmo;
Previamente à utilização de qualquer viatura ou máquina
municipal devem ser cumpridos os procedimentos da IT-06-17;
As viaturas após a sua utilização têm de ser trancadas e entregues
as chaves ao respetivo responsável;
Com a entrega da chave o utilizador confirma que deixou a
viatura ou a máquina devidamente limpa e desinfetada e que
ficou material de desinfeção suficiente para o utilizador que lhe
suceder;
A necessidade de reposição de material é igualmente comunicada
aquando da entrega da chave e reportada pelo responsável para
teresa.paiva@cm-agueda.pt com indicação da matrícula da
viatura;
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As embalagens de álcool gel servirão para reutilização e recarga
pelo que não podem ser danificadas, destruídas ou deitadas fora
quando ficarem vazias;
As viaturas que tiverem utilização devem ser limpas e
desinfetadas semanalmente;
Abertura do atendimento ao público do Espaço Multigeracional
de Águeda, a partir do dia 7 de maio, no que respeita às áreas da
Incubadora de Empresas de Águeda e Gabinete de Apoio ao
Empresário. O atendimento presencial será realizado através de
marcação prévia, para o 234 180 155 ou incubadora@cmagueda.pt;
Abertura do atendimento presencial no GAM, a partir do dia 7 de
maio, no Edifício dos Paços do Concelho, através de marcação
prévia, para o 234 610 070 ou sc-gam@cm-agueda.pt;
O atendimento presencial aos munícipes, por marcação prévia,
estende-se aos restantes serviços presentes no edifício do Paços
do Concelho, e cuja marcação poderá ser efetuada através do
número 234 610 070, para o e-mail geral@cm-agueda.pt ou para
os contactos habituais de cada serviço;
A entrada nos edifícios municipais, apenas poderá ser efetuada
desde que cumprida a legislação em vigor, nomeadamente o uso
de máscara ou viseira, e a obrigatoriedade de higienização das
mãos à entrada dos edifícios municipais, sendo que o
atendimento por parte dos funcionários municipais, cumprirá as
mesmas regras;
A permanência no interior dos edifícios municipais, pelos
munícipes, apenas é permitida para efeitos de atendimento prémarcado, sendo obrigatória a espera no exterior do edifício,
acautelando a distância social de 2 metros;
É prioritário o atendimento dos profissionais de saúde, elementos
das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, o
pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio
social;
Criação de Linha de Apoio Informático, para apoio aos alunos que
têm equipamentos fornecidos pelo Município, através do 234 180
145 e/ou suporte.educacaomais@cm-agueda.pt, de segunda a
sexta-feira, entre as 11 e as 18 horas;
Reabertura ao público da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, a
partir do dia 5 de junho (anexo II) ;
Reabertura da Feira Semanal, a partir do dia 6 de junho (anexo
III) ;
Reabertura ao público do Museu Nacional Ferroviário - Núcleo de
Macinhata do Vouga, a partir do dia 6 de junho;
Reabertura ao público do Centro de Juventude de Águeda, a
partir do dia 15 de junho;
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Reabertura do Posto de Turismo, a partir do dia 15 de junho
(anexo IV) ;
Reabertura ao público do Centro de Artes de Águeda, a partir do
dia 16 de junho (anexo V) ;
Reabertura ao público do Centro de BTT;
Não realização de reuniões com pessoas externas aos serviços,
que não sejam imprescindíveis;
Permitida a realização de ajuntamentos que não impliquem uma
aglomeração de pessoas superior a 20;
Reabertura ao público do Águeda Living Lab, a partir do dia 6 de
julho (anexo VI) ;
Reabertura ao público das Piscinas Municipais, exteriores, a partir
do dia 1 de agosto (anexo VII) .
Todas estas medidas terão efeito até ao terminus do Estado de
Alerta, renovando-se automaticamente, em caso de renovação do
mesmo.

No caso de infeção de colaborador(es) que coloque em causa os
serviços:
Recurso ao mecanismo do teletrabalho, quando aplicável;
Redução ou suspensão do período de atendimento ao público;
Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em
locais fechados quer em locais abertos ao público;
Suspensão de atividades de formação presencial, dando
preferência a formações à distância.
No caso de absentismo dos funcionários dos serviços
administrativos:
Os chefes de divisão deverão indicar e assegurar a formação de
funcionários para o desempenho das funções prioritárias, de
modo a garantir o exercício das mesmas em caso de ausência do
funcionário habitualmente responsável por essa tarefa;
Na ausência do chefe de divisão, o vereador do pelouro assume as
responsabilidades;
Na ausência do chefe de divisão e do vereador do pelouro, é
nomeado um colaborador responsável pelas tarefas prioritárias,
para o qual será efetuado um despacho de delegação de
competências.
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No caso de absentismo dos Assistentes Técnicos/Operacionais:
Os chefes de divisão deverão assegurar a formação de
funcionários para o desempenho das funções prioritárias, de
modo a garantir o exercício das mesmas em caso de ausência do
funcionário habitualmente responsável por essa tarefa;
Na ausência do chefe de divisão ficará responsável por esta tarefa,
um Assistente Técnico nomeando pelo mesmo;Na ausência do
chefe de divisão e de Assistentes Técnicos, ficará responsável por
esta tarefa um Assistente Operacional, nomeado pelo chefe de
divisão.

No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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2.6 Preparação face a um possível caso de infeção
A Câmara Municipal de Águeda conta com 14 edifícios sob sua
responsabilidade de gestão direta, sendo que todos eles têm as suas
próprias especificidades. No caso dos edifícios com utilização
esporádica e cedidos para eventos ou atividades, que não tenham
nenhum colaborador alocado (e não listados abaixo), não serão
aprovados eventos ou atividades durante o período de propagação.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
Segue abaixo listado as áreas/salas de “isolamento” para cada
edifício:
Edifício

Salas de Isolamento

Responsáveis

Paços do Concelho

Principal: Gabinete de
Psicologia / Gabinete
médico (Piso 1, Sala 2.20)
Secundária: Gabinete da
Assembleia Municipal
(Piso 1, Sala 2.21)

Responsável A pelo GAM Gabinete de Atendimento ao
Munícipe e Educação: Vítor
Dias (ext: 1222)
Responsável B pelo GAM Gabinete de Atendimento ao
Munícipe e Educação:
Tereza Meireles (ext.
1231/962029816)
Responsável A pelo restante
edifício: Olga Freitas (ext.
1346)
Responsável B pelo restante
edifíco: Cátia Pereira (ext.
1328/961708290)

Piscinas Municipais

Gabinete Técnico

Responsável A: José Carlos
Pereira (ext. 1502/
234623387)
Responsável B: Daniela
Pinho (ext. 1502/
234623387)

Mercado Municipal

Sala de Metrologia

Responsável A: Vasco
Malaquias (ext.1227/
962029857)
Responsável B: Ricardo
Dinis (ext.1227/ 962029845)

Fórum da
Juventude

Principal: Sala 1.2 (Piso 1)
Secundária: Sala 0.3
(Piso 0)

Responsável A: Ana Moutas
(234623012)
Responsável B: Melanie
Moreira (234623012)

Armazéns Geral

Sala 28

Responsável A: João Paulo
Paradinha (ext. 1515/
962029830)
Responsável B: Manuel
Passos (ext. 1511)
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Edifício

Salas de Isolamento

Responsáveis

Comissão de
Proteção de
Crianças e Jovens
de Águeda

Sala de Reuniões (1.º
Piso)

Responsável A: Isabel
Santiago
Responsável B: Anabela
Baptista (ext.
1522/961954492)

Museu Ferroviário
de Macinhata do
Vouga

Sala Administrativa

Responsável A: Diana Lemos
(964 792 810)
Responsável B: José Matos
(ext. 1815)

Biblioteca
Municipal Manuel
Alegre

Principal: Sala 3.9
Secundária: Sala 3.8

Responsável A: Helena
Marques (ext. 1553/
926729763)
Responsável B: Gilda Rangel
(ext. 1557)

Posto de Turismo

Sala de Trabalho

Responsável A: Maria
Madalena Pereira (ext.1241
/ 234601412)
Responsável B: Pessoa
escalada para o dia/mês

Centro de
Atividades Náuticas
/ Instituto da Vinha
e do Vinho

Sala Administrativa

Responsável A: Marco
Marques (ext. 1213/
933391028)
Responsável B: Hélder
Rocha
Responsável C: Paulo Brites
(ext. 1213/964458473)

Centro de Artes de
Águeda

Sala de Reuniões

Responsável A: Catarina
Marques (ext. 4101/
234180151)
Responsável B: Carlos
Almeida (ext. 4101/
234180151)

Residências
Culturais

Sala n.º 4

Responsável A: Paulo Brites
(ext. 1213/964458473)
Responsável B: Paulina
Almeida

Espaço
Multigeracional

Principal: Sala de
Reuniões (1.º Piso)
Secundária: Sala de
Formação (3.º Piso)

Responsável A: Luís Almeida
(ext. 4001/968769049)
Responsável B: Inês Santos
(ext. 4001/968769049)

Centro BTT

Principal: Gabinete 1 (R/C)
Secundária: Gabinete 2
(R/C)

Responsável A: Marco
Marques (ext. 1213/
933391028)
Responsável B: Rui Miranda

Todas as salas de isolamento estão identificadas nos próprios
edifícios.
As salas de isolamento estão equipadas com um kit, sendo que de
forma a garantir a existência de uma reserva estratégica de bens e
produtos, cuja falta possa comprometer o exercício das atividades
mínimas ou consideradas prioritárias, este kit de emergência é
composto por:
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Máscaras cirúrgicas;
Luvas descartáveis;
Termómetros;
Solução antisséptica à base de álcool;
Toalhetes de papel;
Sacos do lixo (com espessura de 50 ou 70 micron);
Águas;
Alimentos não perecíveis.
As máscaras e luvas devem estar de fácil acesso ao responsável do
edifício para que possa rapidamente colocar as luvas assim que é
sinalizado um caso suspeito e entregar a máscara ao caso suspeito
(ver como proceder quando existe um caso suspeito no ponto 3).
Está ainda garantido um acesso telefónico para o exterior nas salas
de isolamento, assim como cadeira/maca.
De referir que a solução antisséptica à base de álcool foi distribuída
por vários postos de trabalho e locais de acesso geral.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.7 Procedimentos gerais
Os procedimentos gerais a aplicar são os seguintes:
Colocar de cartazes e imagens disponibilizados pela DGS com as
recomendações para prevenção da infeção, nas casas de banho;
Realizar os procedimentos básicos de higienização das mãos (ex.
lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos
e utilizar um desinfetante para as mãos disponibilizado, cobrindo
todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas);
Aplicar os 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 conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a
forma de contacto entre os colaboradores e entre estes e os
munícipes - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os
postos de trabalho partilhados);
Disponibilizar de soluções antissépticas à base de álcool/sabão
para as casas de banho e postos de trabalho com atendimento ao
público;
Informar/formar aos responsáveis pelos edifícios e formação
global a todos os funcionários.
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De referir que, enquanto as soluções antissépticas à base de álcool
não são disponibilizadas, deve ser efetuada a lavagem frequente
das mãos.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

2.8 Informação/formação dos colaboradores
No âmbito da informação e formação dos colaboradores, a autarquia
irá tomar as seguintes ações:
Divulgar o presente Plano de Contingência para todos os
trabalhadores, através do site institucional, redes sociais e e-mail;
Desenvolver uma sessão de in(formação) para os responsáveis
pelos edifícios quanto aos procedimentos específicos a adotar
perante um caso suspeito;
Desenvolver ações de in(formação) para todos os colaboradores,
em cada edifício;
Divulgar as medidas de prevenção e recomendações distribuídas
pela DGS.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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3. Procedimento em caso suspeito
Existindo algum caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID19, o responsável do edifício deve:
Passo 1: colocar as luvas descartáveis e cumprir as precauções
básicas de controlo de infeção
Passo 2: entregar a máscara cirúrgica ao caso suspeito, para a
possa colocar
Passo 3: Dirigir o caso suspeito para a sala de "isolamento" do
respetivo edifício
Passo 4: Contactar a Linha SNS 24 - 808 24 24 24
Passo 5: Contactar o Delegado de Saúde de Águeda - Dr. Ricardo
Eufrásio (918 266 554 / 234 610 210)
Passo 6: Dar conhecimento ao Grupo de Coordenação/Avaliação
de Risco através do telefone
Passo 7: Dar conhecimento ao Grupo de Coordenação/Avaliação
de Risco através do e-mail - covid19@cm-agueda.pt
Passo 8: Solicitar a limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies
utilizados pelo caso suspeito
Passo 9: Acompanhar e prestar apoio à sala de isolamento
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

3.1 Casos Confirmados
Após confirmação do caso deve ser efetuado:
Armazenamento dos 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;
A limpeza e e desinfeção (descontaminação) da sala de
“isolamento”;
O reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente
confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas
(por exemplo: WC e corredores de acesso).
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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3.2 Caso suspeito não validado
Na situação de caso infirmado, ou seja, o caso suspeito não
apresenta a infeção, este fica encerrado para COVID-19. Não estando
infetado pelo Novo Coronavírus, o colaborador deixa de estar em
isolamento e são aplicados os procedimentos habituais de limpeza e
desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de
Contingência.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.

3.3 Caso suspeito validado
Verificada a confirmação do caso, 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.
No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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4. Vigilância de Contactos Próximos
Todos os que tiverem um "contacto próximo" com um caso
confirmado de COVID-19, isto é, alguém que não apresenta sintomas
no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto próximo com
um caso confirmado, deve ficar em vigilância ativa, como medida de
precaução.
Esta vigilância dos considerados "contactos próximos" decorre
durante 14 dias desde a data da última exposição a um caso
confirmado, sendo que o(s) colaborador(es) em causa deverão, de
forma voluntária, ausentarem-se ao serviço durante este período.
O "contacto próximo" divide-se em duas categorias: alto risco e
baixo risco, conforme explicado abaixo:
Baixo Risco
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).

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.

Vigilância
Auto monitorização diária dos sintomas
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respirar.
Caso se verifiquem sintomas da COVID19, e o trabalhador estiver no local de
trabalho, iniciam-se os procedimentos
num caso suspeito (ver ponto 3).

Vigilância
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.

No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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5. Fase de Mitigação - Cidade
No que respeita à fase de mitigação, que atualmente atravessamos,
encontram-se a ser implementadas medidas para contenção da
propagação do vírus na cidade e apoio aos casos infetados e mais
vulneráveis.
Neste sentido, a ação da autarquia tem-se dividido da seguinte
forma:
Ativação do Plano de Emergência Municipal;
Criação de linha de apoio ao cidadão, para esclarecimento de
dúvidas, através do número 234 180 115;
Criação da Linha de Apoio Psicológico, para dar resposta e
aconselhamento à população, para gestão emocional durante a
pandemia mundial de COVID-19, disponível de segunda-feira a
sábado, das 09:00 às 18:00, através do número 234 180 125;
Criação de espaços de apoio e triagem a doentes COVID-19;
Aquisição de material de proteção e criação de um banco de EPI's
para distribuição, nomeadamente luvas, fatos e máscaras para
eventual distribuição às forças de saúde e de segurança, IPSS's e
entidades públicas e privadas. Impressão de viseiras através do
ALL para o reforço do banco de EPI's;
Criação de Bolsa de Recursos Humanos Municipais para prestação
de apoio externo em caso de situações de emergência;
Limpeza e desinfeção das ruas da cidade.
Os espaços designados para apoio a doentes de COVID-19 são os
seguintes:

Local designado

Ativo/Em reserva

Centro de Saúde (tenda exterior triagem - 14 às 18 horas)

Ativo

EB Fernando Caldeira
(pavilhão)

Ativo

ES Marques Castilho
(pavilhão e auditório)

Em reserva

Estádio Municipal

Em reserva

Ginásio Clube de Águeda

Em reserva
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6. Apoios à População e à Atividade
Económica e Social
A pandemia COVID-19 que se tem vindo a espalhar por todo o globo,
está a trazer graves consequências ao nível da saúde pública, que se
reveste de um grande impacto social e, também, impactos
significativos ao nível económico.
Neste sentido estão a ser desenvolvidas medidas de apoio social e
estímulo à economia. Localmente, a Autarquia de Águeda
despoletou um conjunto de medidas de apoio à população e à
atividade económica e social, que se descrevem de seguida:
Manutenção dos protocolos e contratos interadministrativos com
Uniões/Juntas de Freguesia e IPSS/Associações Locais, no âmbito
da Educação, de forma a manter a liquidez destas instituições. A
transferência de verbas continuará a ser realizada, tendo em
conta os montantes globais mensais, sendo efetuado o acerto
quando se retomar à normal atividade letiva;
Alargamento do prazo de pagamento das rendas de Habitações
Municipais e Subsídio ao Arrendamento até 30 de setembro de
2020, sem aplicação de penalidades, ou, supletivamente, até à
situação epidimiológica esteja controlada, por indicação da DGS;
Adiantamento da aprovação da 2.ª fase da candidaturas ao
Programa do Subsídio ao Arrendamento para o mês de abril;
Adiamento dos pagamentos faseados ou de anuidades de direitos
de superfícies sobre os lotes do Parque Empresarial do Casarão
(PEC), até dezembro de 2020, sem aplicação de penalidades;
Suspensão dos prazos previstos no n.º 1 do artigo 13.º e do n.º 1 do
artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do
Casarão até dezembro do corrente ano (prazos para início de
construção ou obtenção de autorização de utilização);
Não faturação dos valores associados aos processos de incubação
da Incubadora de Empresas de Águeda (IE Águeda), desde o início
do estado de emergência até dezembro de 2020;
Isenção do pagamentos das taxas devidas pela ocupação dos
lugares no mercado e na feira municipal, desde março até
dezembro de 2020, com o reembolso das taxas liquidadas , desde
março de 2020 (inclusive), referente a esse mês e aos meses
subsequentes, ou, caso os titulares assim o pretendam
e manifestarem, proceder à compensação dos montantes
pagos relativamente ao período em questão, no primeiro mês em
que a isenção supra proposta deixe de vigorar;
Isenção das taxas de Ocupação do Espaço Público e Autorização
de Utilização que dependa de vistoria municipal, até dezembro
de 2020;
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Permitir, até dezembro do corrente ano, a duplicação da área das
esplanadas existentes, desde que cumprindo as regras referentes
à acessibilidade e mobilidade prevista na legislação em vigor,
condicionada
à
comunicação
prévia,
autorização
ou
licenciamento pela autarquia, sem cobrança de qualquer taxa
adicional;
Criação de Banco Municipal de Recursos Humanos para
substituição, em caso de necessidade e de emergência, de
recursos humanos afetados pelo COVID-19, em instituições sociais
(como IPSS, nomeadamente com a valência de Lar) ou outras
associadas à saúde;
Prorrogação dos prazos de pagamento de faturas, taxas e licenças
de serviços municipais até 30 de setembro de 2020. Fica suspensa
a aplicação de juros de mora e outras penalizações para
pagamento de faturas, taxas e licenças que tenham vencido a
partir do dia 13 de março;
Desativação dos parcómetros nas áreas de estacionamento
limitado (ZEL) em regime de utilização livre, as quais ficam
isentas de pagamento até ao dia 30 de setembro de 2020,
avaliando-se até essa data a possibilidade e/ou necessidade de
prorrogação desta medida face à evolução da pandemia;
Apoio a IPSS's com valências na área da infância (creche e Jardim
de Infância), correspondente a 60,00€ (sessenta euros), por
crianças, para o período referente ao início da pandemia até maio;
Prolongamento do prazo para submissão de candidaturas ao
abrigo do Código Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil e Associativismo
Social, até 31 de maio de 2020.
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7. Contactos e Informações
Linha SNS 24 - 808 24 24 24
Delegado de Saúde de Águeda (Dr. Ricardo Eufrásio) – 918 266 554
/ 234 610 210
Informações atualizadas sobre o COVID-19:
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencasinfecciosas/coronavirus/covid-19/
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx

Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Águeda:
Linha de Apoio à População: 234 180 115 (para apoio e
esclarecimento sobre assuntos relacionados com a atual
pandemia, com horário das 09:00 às 20:00, a funcionar 7 dias por
semana)
E-mail para esclarecimento de dúvidas à população:
info.covid19@cm-agueda.pt
Linha de Apoio Psicológico: 234 180 125 (de segunda-feira a
sábado, das 09:00 às 18:00)

No que respeita aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não
Agrupada, os seus planos de contingência específicos encontram-se
no Anexo I.
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8. Síntese
Assim como a vigilância, as estratégias de prevenção e controlo
definidas, baseiam-se na evidência científica disponível à data sobre
o COVID-19 e a doença decorrente, e são ativadas tendo em conta o
princípio da proporcionalidade, de forma a garantir a adequação
das medidas sem causar disfunções.
O acompanhamento do presente plano é efetuado pelo Grupo de
Coordenação/Avaliação de Risco, que fazem uma avaliação interna
do mesmo, sendo esta uma avaliação contínua e é finalizada após a
desativação do mesmo, ou seja, no fim da epidemia.
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ANEXOS

ANEXO I
Planos de Contingência dos
Agrupamentos de Escolas e
Escola não Agrupada

PLANO DE CONTINGÊNCIA
Versão atualizada
Educação Pré-Escolar

Novo coronavírus SARS-CoV-2

Águeda, 25 de maio de 2020

IMSQUA00603
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1. ENQUADRAMENTO
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação de
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à
situação epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades
letivas e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino. No dia 18
de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência.
Nesta sequência e existindo situações que careciam de regulamentação expressa no âmbito
excecional com a evolução registada da pandemia, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020,
de 13 de abril, o Governo aprovou um conjunto de medidas no âmbito da educação
destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário, relativo à realização e
avaliação das aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos
básico e secundário, às matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal
docente e não docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020.
Entretanto, o Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de
30 de abril, aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento
no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como
primeiro passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e
12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e a
abertura das creches, a partir de 18 de maio de 2020, e reabertura dos estabelecimentos de
educação pré-escolar a partir de 1 de junho.
Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de
funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção
individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais para o
levantar de medidas de confinamento.
Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, designadamente a
Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 e, mais recentemente, a Orientação nº 024/2020
de 8/5/2020, o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul procedeu à atualização e
ajustamento do Plano de Contingência, cuja finalidade é a de preparar e adequar a resposta
do Agrupamento à situação de emergência, reorganizando o funcionamento de cada
estabelecimento de educação pré-escolar.
Toda a comunidade educativa - educadores de infância, direção do agrupamento,
coordenadores e pessoal não docente - terá um papel essencial no sentido de garantir as
condições necessárias para que as crianças possam frequentar a educação pré-escolar com
o máximo de segurança.
1.1. O que é o NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)?
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, cuja doença se
designa por 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. O novo coronavírus foi identificado pela
primeira vez em humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província
de Hubei, na China.
1.2. Como se transmite?
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios,
nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir
outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares
generalizadas.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente
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através de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na
boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado
com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
1.3. Período de incubação:
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 e 14
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).

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
2.1

EQUIPA OPERATIVA:
 Diretor
 Subdiretor e Adjuntos
 Professores responsáveis pela Educação para a Saúde
 Coordenadores de Estabelecimento;
 Coordenador dos Serviços de Administração Escolar;
 Coordenadores Operacionais
 Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.

À equipa operativa cabe articular com a unidade de saúde pública (Centros de saúde,
hospital, postos médicos) bem como pais e encarregados de educação, autarquia e demais
parceiros.
2.2

ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO
COORDENAÇÃO
Diretor do AEAS
Francisco Vitorino

Apoio técnico
PES
Rosa Irene
Ana Paula Cardoso
Selene Quintas

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º e 3º Ciclos

Secundário

Logística

Adjunta
Sílvia Neves

Adjunta
Ângela Bernardo

Subdiretora
Dalila Almeida

Adjunta
Elda Rodrigues

Coordenadores de estabelecimento
Professores
Professores
Educadores
Pessoal Não Docente
Refeitórios
Outros espaços públicos
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Operacionalização
Equipas
Equipa de
Supervisão/
Direção
Equipa de
Referenciação

Funções

Responsáveis

− Definição da estratégia de atuação;
− Articulação com os serviços de saúde
pública e socorro, autarquia e
parceiros
− Articulação com Linha Saúde 24;
− Identificação de casos suspeitos;
− Sinalização à equipa operacional;
− Articulação com famílias.

Direção
Coordenadores de
Estabelecimento
Profs PES
Professores
Educadores
Funcionários
ESMC

Equipa de
Intervenção e
suporte

− Encaminhamento à sala de isolamento
− Logística e apoio na sala de
isolamento;
− Articulação com a Equipa Supervisão.

Equipa de
Desinfeção

− Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e
equipamentos sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

Leonor Silva
Sandra Branco
Rosa Gomes
Cristina Nogueira
Fernanda Lemos
Lucinda Almeida
Teresa Lopes
Vera Alves

EB2/3 AC
EB2/3 ANV
EB1 ANV
EB1 AC
EB1 A Baixo
EB1 Barrô
Sónia Brás/Otília Silva
JI Espinhel
EB1 Travassô Alda Duarte
Assistentes Operacionais
Equipa de limpeza

Contactos
Linha de Saúde 24

808242424

Delegado de Saúde de Águeda

234610210

INEM

112

2.3

MEDIDAS PREVENTIVAS GERAIS

No âmbito do presente plano, devem garantir-se:
a)

Os procedimentos a adotar
estabelecimento de ensino;

perante

um

caso

suspeito

de

COVID-19

no

b)

A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e
alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;

c)

A atualização dos contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação aos
encarregados de educação;

d)

A Gestão dos recursos humanos, de forma a prever substituições na eventualidade
de absentismo por doença ou necessidade de isolamento.

e)

A definição de circuitos para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento;

f)

Confirmação dos contactos de emergência das crianças e definição do fluxo de
informação aos encarregados de educação;

g)

A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) do
agrupamento;

h)

A manutenção do elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e
Unidades de Saúde Pública), a Autarquia, a Segurança Social e a Proteção Civil,
salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos que estas Entidades possam
disponibilizar;

i)

A não apresentação na escola de alunos, professores e funcionários com sinais ou
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sintomas sugestivos de COVID-19. Neste caso, devem contactar a Linha SNS24 (808
242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e
proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.
j)

A informação a todo o pessoal docente e não docente, bem como a encarregados de
educação, relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que
visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. A informação deve
estar afixada em locais visíveis do estabelecimento de educação pré-escolar e/ou ser
enviada por via informática. Devem ainda ser informados sobre todas as alterações à
organização e funcionamento do respetivo estabelecimento.

k)

As condições sanitárias necessárias para a promoção das boas práticas de higiene,
nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão, e secagem com
toalhetes de papel.

l)

As condições necessárias para que se mantenha o distanciamento físico, dentro e
fora do edifício escolar;

m) A gestão diária de resíduos sem necessidade de se proceder a tratamento especial;
n)

A existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de
desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, reforçando, neste caso, a higienização
frequente dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias
vezes ao dia;

o)

A obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência no interior
da escola por parte de pessoal docente e não docente (nunca por parte das
crianças);

p)

A disponibilização de dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA)
para desinfetar as mãos à entrada do recinto escolar.

q)

O reforço de procedimentos sobrea lavagem/desinfeção frequente das mãos por
parte do pessoal docente e não docente e também das crianças, designadamente
aquando da entrada no estabelecimento de educação, antes e após as refeições,
antes e após a ida à casa de banho, e sempre que regressem do espaço exterior.

r)

A entrega das crianças à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu
encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e a receção por um
profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas
no interior do recinto.

s)

A limitação do acesso de pessoas externas (p. ex.: fornecedores) ao estabelecimento
de ensino. A entrada é excepcional e só pode ocorrer de forma segura, com máscara,
evitando o contacto com as crianças.

t)

Especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das mãos dos profissionais
e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.

u)

A colocação de peças de roupa suja em saco plástico, fechado, para ir para casa.

v)

A não ligação de equipamentos de ar condicionado ou similares em modo de
recirculação do ar.

w) A limpeza geral
estabelecimentos.

e

desinfeção

das

instalações

antes

da

reabertura

dos

2.4 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
2.4.1 Organização dos espaços
1. Todos os educadores, funcionários e crianças devem respeitar as regras de
segurança e de distanciamento físico;
2. Deve proceder-se a expansão do estabelecimento de educação pré-escolar,
sempre que disponha de espaços que não estão a ser usados.
3. Organização das crianças,
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espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.
4. Encerramento de todos os espaços que não sejam necessários ao bom
funcionamento das atividades (depois de organizado todo o espaço, em virtude
das regras de segurança e higiene a cumprir). Esta medida não se aplica às salas
de refeições.
5. Maximizar o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
6. Privilegiar a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.
7. Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial
de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do
espaço e dos equipamentos.
8. Criação de espaços “sujos” e espaços “limpos”, estabelecendo diferentes circuitos
de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível.
9.

Levar as crianças a trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado
no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no
estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os dias, após a
saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação.

10. Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade.
11. Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades
pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
12. Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa
brinquedos ou outros objetos não necessários.
13. Evitar concentrações nas idas à casa de banho.
14. Manter as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor
circulação do ar, sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das
crianças (portas com barreira de segurança e janelas que não estejam ao
alcance).
15. Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos
técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser
acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI),
em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no
âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).
2.4.2 Organização dos horários
1. A criança não deve permanecer no estabelecimento de educação por período
superior ao estritamente necessário.
2. Na organização da rotina diária, deve procurar-se desfasar os momentos de
permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos
devem ser higienizados após a utilização de cada grupo.
3. Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF),
deverá seguir as presentes orientações.
2.4.3 Práticas pedagógicas
1. Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto
implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das
rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.
2. Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em
articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância
definidos nas OCEPE.
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3. Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de
vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a
garantia do seu direito de brincar.
4. Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais,
físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a
aprendizagem são indissociáveis.
5. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças
estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua
aprendizagem e desenvolvimento.
6. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a
compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os
adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias,
tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do cumprimento
destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.
7. Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas
opiniões e sugestões.
8. Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar
cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou
da sua sala.
9. Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem
desenvolver, tendo em conta o contexto atual.
10. Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes
funções, como recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à
projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de
concertos de música, visualização de peças de teatro e documentários sobre
assuntos que lhes interessem.
11. Desenvolver as atividades, preferencialmente,
individualmente, quando possível.
12. Sempre que possível,
logradouros, jardins).

privilegiar

atividades

em

em

pequenos

espaços

grupos

abertos

ou

(pátios,

13. Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
14. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis,
evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de
contaminação.
15. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações.
16. Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser
assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da
criança em estreita articulação com o docente e a família.
17. Privilegiar,
instituição,
articulação
por meios
articulação

sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da
mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a
possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou
digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja
e continuidade entre o Jardim de Infância e a família.

18. Nesta fase, devem ser canceladas festas e reuniões de encarregados de educação
presenciais.
2.4.4 Gestão do pessoal não docente
1. O pessoal não docente em exercício de funções deve ser o estritamente
necessário ao funcionamento das atividades presenciais.
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2.4.5 Refeições
1. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:
a) A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o
cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, considerar fazer as
refeições na sala de atividades;
b) Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos
acompanhadas, para que o façam de forma correta;
c) Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de
distanciamento físico possível entre crianças;
d) Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção
das superfícies utilizadas.
2. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.
3. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação
devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável.
4. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o
afastamento físico entre profissionais.
5. Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara,
enquanto acompanham as crianças.

2.5 PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO
1. O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de
Contingência interno e os procedimentos perante a identificação de um caso
suspeito de COVID-19.
2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de
educação), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de
isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. Sempre que se
trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na
sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção,
nomeadamente quanto à higienização das mãos.
3. Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas
criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações
fornecidas.
4. As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso
suspeito e dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de
Saúde Pública aos contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos
devem manter atualizados os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente
competentes.
5. Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo
encarregado de educação.
6. Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da
DGS.
7. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após
24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
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2.6 MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade
evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais, sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito (ver ponto 3 da Orientação Nº
6 da DGS) e permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
Salas de isolamento:
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade
evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais, sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito (ver ponto 3 da Orientação Nº
6 da DGS) e permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
JI
JI
JI
JI

de Espinhel
de Aguada de Baixo
Prof. Artur Nunes Vidal
António Graça

Sala de apoio à entrada do edifício
Eco-sala (1.º andar, junto às escadas)
Sala de apoio educativo à entrada do edifício
Sala existente dentro da biblioteca

A utilização da sala obedece aos seguintes requisitos:
 Deve ser utilizada apenas por crianças do JI e profissionais que evidenciem sinais de
gripe.
 Deve ser arejada frequentemente.
 A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
 Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos.
 Após utilização, a sala deve ser limpa e arejada por funcionário devidamente equipado
com luvas e máscara descartável, utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
 A área deve estar equipada, sempre que possível, com: cadeira ou marquesa, kit com
água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel,
máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro.

2.7 PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E 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. 6
O contacto próximo com 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, copos, talheres), toalhas ou
outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.
2. “Baixo risco de exposição” (casual):
 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou
espirro);
 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as
medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção
respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
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dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

2.8 HIGIENIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
2.8.1 Higienização ambiental
Sem prejuízo do plano de higienização a adotar por cada estabelecimentos de ensino,
(Anexo I), deve atender-se ao seguinte:
1. A limpeza e desinfeção de superfícies é uma prática recomendada para a prevenção
de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários, dado que potenciais
fontes de contaminação, não obstante o risco de contágio varie consoante a
frequência de manipulação, de toque ou de utilização.
2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas
(cobre e papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).
3. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja,
as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência
ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas,
interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, botões
de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas,
cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, e, neste caso concreto,
brinquedos.
4. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número
de pessoas e muitas vezes, por períodos mais prolongados, podem ser mais
facilmente contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão
do vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados
de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em utilização, nomeadamente:
− Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19;
− Refeitório;
− Instalações sanitárias;
− Sala de pausa;
− Salas de atividades.
5. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados,
de acordo com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar
interior, idealmente, através de ventilação natural pela abertura de portas e
janelas.
2.8.2 Higienização individual:
1. Lavar frequentemente das mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante
pelo menos 20 segundos, sobretudo antes e após as refeições, após o uso da casa
de banho;
2. Usar lenço de papel (de utilização única) para assoar, colocando-o no caixote do
lixo e lavando as mãos de seguida;
3. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
4. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com
secreções respiratórias;
5. Não partilhar objetos pessoais, como garrafas de água, comida, material escolar,
brinquedos, etc.
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ANEXO I

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
O presente plano de higienização que tem por referência a Informação da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas,
sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia
COVID-19”.
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO
DA PANDEMIA COVID-19

1. Medidas gerais
Todo o pessoal auxiliar em exercício de funções no estabelecimento de ensino, interno ou
externo, está obrigado:
a) Ao cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e de lavagem correta das mãos.
b) Ao conhecimento do Plano de Contingência, designadamente no que concerne à
higienização ambiental e individual.
c) Ao conhecimento da utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e
desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;
d) Aplicar os materiais de limpeza e desinfeção adequados às circunstâncias.

2. Procedimentos
Perante a necessidade de desinfetar uma determinada área, deve observar-se os
seguintes procedimentos no que diz respeito a:
a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Deve ser usado equipamento que proteja, quer dos produtos utilizados, quer de
eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que
este traga agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção.
− Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de
casa);
− Máscara;
− Protetor ocular;
− Luvas descartáveis resistentes aos desinfetantes;
− Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.
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b) Entrada na “área suja”
− O funcionário deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI
envergado e com o material de limpeza, levando consigo sacos prontos para a
recolha dos resíduos.
− Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que
possível.
c) Operação dentro da “área suja”
− Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de
entrada para a porta de entrada/saída;
− Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas;
− À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos
apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados),
tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.
d) Saída da “área suja”
− No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois
fechar as janelas;
− Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
− Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
− Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
− Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
− Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
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hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem
do material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.
e) Resíduos
− Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos
resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser
colocados no contentor de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.
− Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam
ser mexidos.

3. Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência
diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita.
As frequências de referência são:
− Casas de banho – pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde;
− Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores,
zonas de contacto frequente – pelo menos 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde;
− Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
− Salas de professores – de manhã e à tarde;
− Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área,
especialmente as mesas e zonas de self-service

4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a) Agentes de desinfeção
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de
0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder
desinfetante e álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de
sódio), siga as seguintes indicações:
Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100)

Concentração
original do
hipoclorito de
sódio de 5% de
cloro ativo

Quantidade final de
solução pretendida
1000ppm

Volume de
hipoclorito de sódio

1 Litro

10 mililitros

990 mililitros

5 litros

50 mililitros

4,950 litros

10 litros

100 mililitros

9,900 litros

Volume de água

Notas:
1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar,
sem ter de fazer diluições.
2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de
seguida, a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as
instruções do fabricante, inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições.
3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos
dos desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em
local inacessível a crianças

b) Método de aplicação
A limpeza deve ser húmida com:
− Balde e esfregona para o chão;
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− Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras,
se houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina
de lavar; Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que
sequem, ao ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços
professores, entre outros)

fechados

(Salas

de

aula,

salas

de

− A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais
sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O
chão deverá ser a último a ser limpo.
− Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras;
teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
d) Procedimento gerais
− Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
− Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos,
sempre que possível;
− Enxaguar as superfícies só com água;
− Deixar secar ao ar, sempre que possível.
e) Procedimentos específicos
− Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas
de portas; interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem);
torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais
como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que
sejam de manuseamento frequente.
− Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido
da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução
diluída em água fria no momento da utilização, conforme anexo IV e instruções
do fabricante.
− Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que
contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais
fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas
de banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos
diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das
sanitas.
− A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o
lavatório) e superfícies à volta destes;
 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
Parte interior:
o Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos;
o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também fique limpo;
o Volte a puxar a água.
Parte exterior:
o Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre
a tampa;
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o Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da
sanita (parte superior e os lados);
o Passar o pano só com água;
o Deixar secar ao ar;
o Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
o No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em
desinfetante em todas as torneiras.
 O chão deve ser lavado como referido anteriormente.
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1. Enquadramento
Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização
Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por
doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19), tendo como referência as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de
Valongo do Vouga definiu e aprovou o seu Plano de Contingência Interno. Este documento, em
linha com a Orientação Nº 006/2020, de 26 de Fevereiro de 2020, da Direção Geral de Saúde
para a infeção pelo COVID-19, assim como com todas as orientações e notas informativas
posteriores, define o nível de resposta e de ação do agrupamento para minimizar os riscos de
transmissão do agende patogénico. Perante os cenários que se afiguram, a resposta a esta
ameaça passa pela definição dum Plano de Contingência orientador da atuação a seguir pela
instituição numa situação de profilaxia de algum caso suspeito.

2

1.1. O que é o novo coronavírus (SARS-CoV-2) – COVID-19
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID19. 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).

1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe: febre, tosse, falta de ar (dificuldade respiratória) e
cansaço.
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1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação
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, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).
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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).

2. Plano de Contingência
Este Plano de Contingência define os procedimentos a levar a cabo no âmbito da infeção pelo
novo Coronavírus (COVID-19), seguindo as orientações da DGS (Orientação nº006/2020, de
26/02/2020).
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos
possíveis efeitos da infeção pelo novo Coronavírus.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
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3. Ativação do Plano - Cadeia de Gestão no âmbito do plano

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Valongo do
Vouga
Professor Vítor Martins

Coordenador EB Valongo
do Vouga

2º e 3ºCiclo
Diretor / Direção

1º Ciclo e Pré-Escolar
Professora Isabel Duarte
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Assistentes Técnicos e
Operacionais
Diretor / Direção

Coordenador EB
Macinhata do Vouga
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professor Viriato Dias

Coordenador EB Trofa
1º Ciclo e Pré-Escolar
Professora Teresa Marques

- Professores
- Assistentes Operacionais
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- Coordenadora dos DT
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4.Operacionalização
Equipas

Supervisão/ Direção

Equipa de
Referenciação

Responsabilidades
• (Re)Definição da estratégia
organizacional de atuação;
• Definição de medidas internas;
• Articulação com os serviços de Saúde
Pública.
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa de Intervenção;
• Articulação com famílias.

Responsáveis
Vítor Martins – Diretor/
Direção
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Professor de
turma/grupo/DT/Funcionário
Pré e 1º CEB:
Isabel Duarte – VV
Viriato Dias – Macinhata do
Vouga
Teresa Marques – Trofa

Equipa de Intervenção

• Encaminhamento interno/
acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa Supervisão.

Assistentes Operacionais
(aquele que se encontrar mais
próximo da ocorrência de
acordo com a escala de serviço)
2º e 3º CEB:
Professores
Assistentes Operacionais
(aquele que se encontrar mais
próximo da ocorrência de
acordo com a escala de serviço)
EB Macinhata do Vouga:
Luís Ribeiro + Assistente
Operacional

Equipa de Suporte

• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa de Intervenção

EB Valongo do Vouga:
Carla Ribeiro + Assistente
Operacional
EB Trofa:
Teresa Marques + Assistente
Operacional
2ª e 3º CEB:
Fernanda Nunes e/ou AO por
ela designado + Professor

Equipa de Desinfeção
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5.Procedimentos preventivos
5.1.Contacto próximo com indivíduos com/suspeitos de ter Covid19
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham 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.
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5.2.Medidas de prevenção diária
• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos
20 segundos;
• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e
sempre que as mãos estejam sujas;
• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias.

5.3.Medidas de isolamento e de higienização
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e
infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço
e na comunidade.
A(s) sala(s) de isolamento, para a(s) qual(ais) será destacado um assistente operacional, é/são
a(s) seguinte(s):
Escola sede
EB Valongo do Vouga EB Macinhata do Vouga EB da Trofa
Gabinete médico
Gabinete das AO Gabinete de trabalho Gabinete do átrio
(piso zero)
junto do bastidor
de entrada
A porta destes gabinetes deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada. Este
espaço deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica
para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais
crianças doentes, por uma assistente com equipamento de proteção individual (luvas e
máscaras descartáveis), utilizando produtos de limpeza de uso exclusivo.
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Esta área deve estar equipada com cadeira ou marquesa, kit com água e alguns alimentos não
perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e
termómetro.
Produtos de higienização:
 Reforço do stock;
 Máscaras;
 Solução antisséptica à base de álcool/sabão para as casas de banho;
 Toalhetes de papel;
 Lenços de papel;
 Caixotes do lixo com tampa e pedal;
 Sacos do lixo;
 Luvas;
 Termómetros por/de infravermelhos;
 Proceder à compra de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam
garantir a alimentação às crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares;
 Os serviços administrativos devem possuir um ficheiro atualizado com os contactos
dos pais e encarregados de educação de todos os alunos, que deverá estar disponível
junto do telefone.
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5.4.Portaria
Todos os fornecedores de bens e serviços devem proceder à higienização das mãos à entrada
do recinto escolar (portaria). Para tal será disponibilizado um dispositivo com solução de
limpeza à base de álcool e funcionários que supervisionarão o procedimento.
5.5 Sala de Aula/Sala de Atividades
- No início de cada aula, os alunos/crianças deverão proceder à limpeza das mãos, lavando as
mesmas na casa de banho.
- Os alunos/crianças deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de
aula definida ou de outra forma para minimizar o contágio entre pares.
- Cada um dos(as) alunos/crianças deverá ser portador de um maço de lenços de papel e
toalhitas desinfetantes.
- Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, mesmo durante o
período da aula.
- Nas salas com computadores, os teclados e ratos devem ser higienizados após cada
utilização.
5.6. Se no decorrer de uma aula um aluno/uma criança manifestar sintomas da infeção




O professor convida o/a aluno/criança a sair da sala de aula.
O professor chama a assistente operacional, a qual acompanha o/a aluno/criança à sala de
isolamento, depois de lhe colocar a máscara.
O mesmo contacta os Pais/Encarregados de Educação e simultaneamente a Linha Saúde
24 – 808 24 24 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda
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Os pais/encarregados de educação serão informados das indicações emanadas pelos
serviços de saúde contactados e dos procedimentos a adotar. Em caso de os
pais/encarregados de educação se dirigirem à escola para estarem junto do seu educando,
ser-lhes-á fornecida uma máscara antes de entrarem na sala de isolamento.
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5.7. Serviços
- Os assistentes e educadores devem cumprir as regras de utilização de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e de lavagem correta das mãos.
- À entrada do refeitório, os alunos procederão à limpeza das mãos recorrendo aos lavatórios,
com supervisão dos elementos destacados para o efeito.
- Na receção, a assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução
específica sempre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre
que o mesmo seja utilizado por outrem.
- No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e dos consumíveis
das casas de banho.
- O responsável pelas compras deverá proceder semanalmente à avaliação dos stocks e
proceder à sua reposição sempre que se justifique.
- Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual
plano de contingência.

5.8. Medidas de isolamento e distanciamento social
Os diretores de turma/professores titulares de turma/educadores divulgarão aos pais e
encarregados de educação regras claras de não admissão na escola de crianças que
manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.

6. Caso suspeito
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos
infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios
epidemiológicos.
- Casos suspeito não validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não
docente.
- Caso suspeito validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional,
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
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Procedimentos perante um caso suspeito validado:
O (a) Diretor(a) / Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de educação
da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez
informa a Autoridade de Saúde Local.
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A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:
- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas
do plano de contingência;
- 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.

6.1. Na situação de caso confirmado 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.
6.2. 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 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, copos, talheres), toalhas ou outros
objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas
respiratórias.
2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
- 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);
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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).
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias
desde a data da última exposição a caso confirmado.
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7. Medidas no contexto do 3º período
O reinício do 3º período foi marcado pela continuação da suspensão das atividades letivas
presenciais. Assim, o contacto com as escolas do agrupamento far-se-á via telefone ou email,
evitando ao máximo as situações de contacto físico; não se admite a entrada de pessoas que
manifestem febre ou outros sinais de gripe, para evitar o contágio de outras pessoas.
Permanecem nos três polos educativos deste agrupamento alguns assistentes operacionais,
em regime de rotatividade, mantendo-se os trabalhos de limpeza, ajustados à realidade atual.
Na escola sede, os serviços serão assegurados pelas assistentes, igualmente em regime de
rotatividade, preservando os cuidados de higienização, limpeza, isolamento social e
distanciamento social.
O plano de limpeza e de contingência presente considera a afixação de informação útil em
local visível e o conhecimento correto sobre a utilização dos materiais de limpeza.

7.1. Serviços
- Os assistentes e professores em trabalho presencial procederão à limpeza das mãos
recorrendo à solução específica sempre que se justifique, de acordo com as recomendações da
DGS.
- A assistente operacional responsável pela receção das pessoas usará máscara higiénica e
procederá à limpeza das mãos e à limpeza do telefone com material específico, sempre que o
mesmo seja utilizado por outrem.
- No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e dos consumíveis
das casas de banho.

7.2. Reinício das atividades presenciais da educação infantil (pré-escolar)
Os espaços de trabalho com as crianças devem ser adaptados em função da dimensão dos
grupos (mantêm-se ou não); sendo grupos grandes, serão divididos por forma a haver mais
distanciamento social (ocupando também salas do primeiro ciclo).
Os trabalhos de limpeza devem considerar o presente neste documento, bem como as
orientações emanadas da DGEstE e da DGS, nomeadamente os procedimentos necessários
quanto à limpeza de “áreas sujas”, limpeza de áreas fechadas, limpeza de refeitório, limpeza
de espaços sanitários, resíduos, frequência de limpeza, produtos e técnicas de desinfeção.
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Como já supradito, as educadoras e as assistentes operacionais em trabalho presencial
procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica disponibilizada, de acordo
com as recomendações da DGS. Usarão máscaras higiénicas, tal como outras pessoas que
tenham que entrar no espaço escolar, apenas por razões muito ponderosas.
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7.2.1. Procedimentos específicos:
ANTES
- desinfeção geral das instalações;
- formação das assistentes nas medidas de prevenção, proteção e atuação em casos
suspeitos;
- distribuição de equipamentos de proteção individual, como dispensador de desinfetante à
entrada de uso obrigatório;
- proibida a presença de grupos de risco (pessoas com mais de 65 anos, crianças e adultos
com sistema imunológico fraco e doenças de risco para a covid-19.

DURANTE
-

medição da temperatura de crianças, educadores e funcionários, à entrada e a meio do dia;
proibição de entrada de brinquedos ou objetos de casa;
suspensão da escovagem dos dentes no estabelecimento;
promoção, o mais possível, de atividades ao ar livre.

PARA OS PAIS
- prestar atenção a sinais de doença na criança. A qualquer sintoma deve ficar em casa;
- se forem os pais a ficarem doentes, ninguém deve sair também;
- levar a criança e, se possível, deixá-la à assistente, ao portão da escola, não dentro do
estabelecimento (corredor ou sala);
- não permitir que a criança leve objetos de casa;
- evitar ajuntamentos com outras crianças e pais;
- ensinar a criança a lavar bem as mãos e explicar as recomendações gerais de higiene e
distanciamento.

PARA AS EDUCADORAS/ASSISTENTES OPERACIONAIS
- ensinar às crianças as regras de etiqueta respiratória e lavagem das mãos com água e
sabão, gesto que deve ser feito com frequência;
- evitar a partilha de brinquedos e de comida;
- limpar e desinfetar com frequência superfícies, utensílios e equipamentos.
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8. Plano de comunicação
 Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e
encarregados de educação, dos alunos e da restante comunidade.
 Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento.
 Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo
placards.
 Sessões de informação das medidas de prevenção da transmissão do vírus COVID-19, feitas
pelos diretores de turma e professores titulares de turma.
 Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus,
pela assistente responsável pela sala de isolamento.
 Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os
profissionais da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail).
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) da Equipa de Saúde
Escolar, da Autoridade de Saúde Local, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) dos fornecedores de
bens e serviços habituais e alternativos.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, email) das empresas ou
instituições que asseguram os transportes dos alunos.
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9. Revisões do Plano de Contingência
Em função da evolução da pandemia, este Plano de Contingência poderá sofrer as necessárias
revisões.
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Anexo I - Limpeza e desinfeção de espaços escolares
Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são:
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
o
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Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados,
quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda,
que este traga agentes www.dgs.pt www.emgfa.pt www.dgeste.mec.pt 2
contaminadores do exterior para a área da desinfeção.

• Entrada na “área suja”:
O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI
envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a
recolha dos resíduos;
o Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.
o Operação dentro da “área suja”:
- Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada
para a porta de entrada/saída;
- Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas;
- À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos
apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o
cuidado de não contaminar o exterior do saco.
o

• Saída da “área suja”:
o
o
o
o
o
o

No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar
as janelas;
Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do
material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.

• Resíduos:
o

o

Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor
de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.
Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser
mexidos.
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 Frequência de limpeza - A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no
mínimo, com frequência diária e sempre que se mostrar necessário.
 As frequências de referência são:
o Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
o Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas
de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
o Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
o Salas de professores – de manhã e à tarde;
o Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área,
especialmente as mesas e zonas de self-service.
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Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares.
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a) Agentes de desinfeção: Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a
concentração de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual
poder desinfetante e álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio),
siga as indicações do anexo
b) Método de aplicação: A limpeza deve ser húmida com:
i. Balde e esfregona para o chão;
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se
houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;
iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar,
para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre
outros): A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais
sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão
deverá ser a último a ser limpo. Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados
(ex: interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras;
teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
d) Procedimento gerais:
• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que
possível;
• Enxaguar as superfícies só com água;
• Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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e) Procedimentos específicos
• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de
portas; interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras;
manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados,
ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento
frequente.
• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da
desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água
fria no momento da utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante.
• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha
na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação
e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados
noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta
destes e para o exterior das sanitas. A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte
sequência:
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1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e
superfícies à volta destes.
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1.
Parte interior:
- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo
menos, 5 minutos;
- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo;
- Volte a puxar a água.
2.2.
-

Parte exterior:
Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita
(parte superior e os lados);
Passar o pano só com água;
Deixar secar ao ar;
Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. No final da limpeza, deve
voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras.

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
• Refeitórios: Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de
limpeza e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. Os
profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:
▪ Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;
▪ Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos
crus ou antes e após a utilização da casa de banho;
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▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base
alcoólica (SABA);
. Cumprir a etiqueta respiratória.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

Medidas de mitigação da possibilidade de contágio
REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL (11º E 12º ANOS)
18 de maio de 2020

I.

ENQUADRAMENTO

Por Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, foi aprovada uma
estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no
desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos do 11º e 12º anos e dos
2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades letivas
presenciais a partir de 18 de maio de 2020. Neste contexto, tendo por base as
informações e orientações Direção-Geral de Saúde, das quais se destaca as Orientações
06/2020 de 26/02/2020 e 024/2020 de 08/05/2020 e as Orientações da DGEstE –
Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade e 2º e 3º anos
dos cursos de dupla certificação do ensino secundário) e dando cumprimento ao
Despacho nº 2836-A/2020 de 2 de março a Escola Secundária Adolfo Portela procedeu à
elaboração do presente documento, cuja finalidade é a de preparar e adequar a
reorganização do funcionamento da escola, de forma a assegurar a continuidade do ano
letivo o mais normalizada possível.
1.

O que é o NOVO CORONAVÍRUS?

O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, pertence a um grupo de vírus que pode
causar infeções, do qual faz parte a 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.
2.

Como se transmite a COVID-19?

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através
de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz
ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa
infetada cerca de dois dias antes de manifestar sintomas.

3. Período de incubação:
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias.

4. Principais sintomas:
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas
(sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta,
cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome
respiratória aguda grave, septicémia, choque sético e eventual morte.
Os dados mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente,
geralmente durante a segunda semana da doença.
Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a
perda do paladar, como sintoma da COVID-19.

Página 2 de 18

II.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

O presente plano de contingência deve responder às seguintes questões:
 Quais as normas e procedimentos a adotar, para assegurar o regresso às aulas
em regime presencial, que mitiguem a possibilidade de contágio?
 Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e
visitantes pode causar na escola?
 O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção?
 O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não
docente ou visitante suspeitos de infeção?

1. EQUIPA OPERATIVA





Diretor
Subdiretor e Adjuntos
Coordenadora dos Assistentes Operacionais
Assistentes Operacionais

À equipa operativa cabe articular com a unidade de saúde pública (Centros de saúde,
hospital, postos médicos) bem como pais e encarregados de educação, autarquia e
demais parceiros.

2.

ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO
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Operacionalização:

Equipas

Funções

Responsáveis

Equipa de
Supervisão

− Definição da estratégia de atuação;
− Articulação com os serviços de saúde pública e
socorro, autarquia e parceiros
− Articulação com Linha Saúde 24;

Direção
Profs PES

Equipa de
Referenciação

− Identificação de casos suspeitos;
− Sinalização à equipa operacional;

Professores
Funcionários

Equipa Operacional

−
−
−
−

Cristina Castanheira
Mª José Carvalho
Carla Martins

Equipa de
Desinfeção

− Limpeza e desinfeção da área de isolamento e
demais espaços e equipamentos.

Encaminhamento à sala de isolamento
Logística e apoio na sala de isolamento;
Articulação com Equipa de Supervisão.
Articulação com famílias.

Assistentes
Operacionais

3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ÂMBITO DO REGRESSO
ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL (11º E 12º ANOS)

3.1. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
a) As atividades letivas desenvolvem-se em dois turnos e, em cada dia, a mesma
turma só tem aulas num dos turnos:
 1º turno das 8.30 às 12.40 horas (duas disciplinas, cada uma com 120
minutos de aula e um intervalo de 10 minutos)
 2º turno das 14.00 às 18.10 horas (duas disciplinas, cada uma com 120
minutos de aula e um intervalo de 10 minutos);
b) Serão utilizadas as salas: A1 e A13 no pavilhão A, B3, B4 e B15 no pavilhão B e
C1, C2, C6, C7, C8, C9, C12, C13, C15 e C18 no pavilhão C. Estas são as salas de
maior dimensão e/ou que garantem o distanciamento recomendado. Em cada
sala só existirá o número de mesas e cadeiras de acordo com a turma que a vai
ocupar. Todo o mobiliário não necessário ou objetos de decoração serão
retirados.
c) Cada sala de aula, sempre que possível, só é utilizada pelo mesmo grupo de
alunos.
d) De modo a evitar a substituição de professores de uma turma / disciplina, opta-se
pela redução da carga horária semanal das disciplinas, sendo que para a
generalidade dos anos/turmas/disciplinas serão organizados momentos de
trabalho autónomo.
e) Haverá desdobramento de algumas das disciplinas das turmas 11ºA, 11ºE, 12ºA,
12ºB e 12ºC com vista a garantir o adequado distanciamento entre os alunos.
f) Em cada turma, as mesmas disciplinas, ficam com a mesma carga horária
semanal.
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3.2. FREQUÊNCIA
CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
No 11º ano, no curso de Ciências e Tecnologias frequentarão as disciplinas de Biologia e
Geologia, Física e Química e Geometria Descritiva todas com 300 minutos semanais (5
vezes 60 minutos), e as disciplinas de Inglês e Filosofia com 120 minutos semanais (2
vezes 60 minutos). Nos cursos de Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades
frequentarão as disciplinas de Geografia em 240 minutos, Economia e Alemão em 300
minutos semanais e Inglês e Filosofia com 120 minutos semanais.
No 12º ano dos Cursos Científico-humanísticos os alunos frequentarão presencialmente
as disciplinas de Português e Matemática com a carga horária semanal de 240 minutos
(4 vezes 60 minutos) e História com a carga horária semanal de 300 minutos (5 vezes
60 minutos)
ENSINO PROFISSIONAL
Relativamente ao ensino Profissional, os alunos do 12º ano encontram-se a realizar a
formação em contexto de trabalho ou a prática simulada até ao final do ano letivo. Os
alunos do 11º ano não se inscreveram para a realização de exames em nenhuma
disciplina e vão frequentar as disciplinas com nome ou conteúdos próximos das
disciplinas cujos exames são necessários ao acesso ao ensino superior no próximo ano
letivo. Pelas razões acima indicadas, estes alunos não virão a frequentar
presencialmente nenhuma disciplina. Acresce ainda que os alunos do 11º ano tem
prevista a realizar Formação em Contexto de Trabalho a partir do início de junho.
ENSINO A DISTÂNCIA
Todas as disciplinas que não funcionarem em regime presencial, continuam a ser
lecionadas remotamente, de acordo com o Plano de E@D da ESAP.
ASSIDUIDADE NAS AULAS PRESENCIAIS
A assiduidade dos alunos é registada em documento próprio, disponível da plataforma
Microsoft Teams, na Equipa Turma.
Os encarregados de educação que optarem por não permitirem a frequência das aulas
presenciais, devem (comunicar ao DT), sendo que esta tomada de posição deverá ser
manifestada até ao dia 22 de maio de 2020, para que as faltas sejam consideradas
justificadas.
Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos
encarregados de educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola
obrigada à prestação de serviço remoto.
ALUNOS EM GRUPOS DE RISCO
O início das atividades letivas presenciais pressupõe o fim do ensino à distância para as
disciplinas/turmas envolvidas. Excetuam-se deste princípio os alunos que,
comprovadamente, se enquadrem em grupos de risco ou sejam colocados em
isolamento social, que, por esse facto, continuarão a ter direito a essa metodologia de
ensino.
OUTROS
Se um professor faltar por motivo previsível, será assegurada a sua substituição, por
forma a ser garantida a permanência dos alunos em sala de aula, com o
acompanhamento devido.
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3.3. CÓDIGOS DE CONDUTA

3.3.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA
Reforçam-se as medidas de prevenção diária, que deverão ser implementadas por toda a
comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar. Neste sentido, todos os
elementos da comunidade educativa devem:
a) Não comparecer na escola caso verifiquem apresentar sintomas de gripe (febre
(≥38º), tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, cansaço generalizado);
b) No espaço exterior da escola, na entrada da mesma, deve ser garantida as
condições de distanciamento em segurança;
c) Desinfetar as mãos à entrada e à saída do estabelecimento de ensino e várias
vezes durante o dia, sempre que se justifique, com uma solução antisséptica de
base alcoólica, fornecida pela escola;
d) Utilizar máscaras no interior da escola e no percurso casa-escola-casa
(especialmente quando utilizados transportes públicos);
e) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante
pelo menos 20 segundos;
f) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de
banho e sempre que as mãos estejam sujas;
g) Não utilizar secadores de mãos com jato de ar;
h) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
i) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar/desinfetar as mãos de
seguida;
j) Quando espirrar ou tossir tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço
de papel, que deverá ser colocado de imediato no lixo;
k) Evitar tocar nos olhos, no nariz na boca e na parte da frente da máscara com as
mãos sujas ou contaminadas;
l) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar, o que significa
manter sempre uma distância de no mínimo metro e meio a dois metros uns dos
outros. Todos precisam praticar o distanciamento físico, mesmo que não
apresentem nenhum sintoma de COVID-19 e não tenham nenhum risco
conhecido de exposição a alguém infetado;
m) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc.
3.3.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DENTRO DA ESCOLA/SALA DE AULA
a) Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários espaços e,
eventualmente as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies e
manter os espaços arejados;
b) Nos espaços com aparelhos de ar condicionado, os mesmos devem permanecer
desligados;
c) As turmas são divididas pelos três pavilhões com vista a reduzir os contactos
entre alunos e será estabelecido o percurso, na escola, para a entrada no
Pavilhão e sala de aula;
d) Ao entrar na escola, cada aluno deve dirigir-se para a sala que lhe foi atribuída,
respeitando o percurso previamente definido e as distâncias de segurança;
e) Na sala de aula, devem os alunos sentar-se no lugar definido que será mantido
em todas as aulas;
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f)

g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

Não haverá partilha de qualquer tipo de material, pelo que cada aluno se deverá
munir de todo o material que necessitar para cada aula. Do mesmo modo não
poderá haver partilha de garrafas de água, comida ou outros bens pessoais (ex:
calculadoras, telemóveis, …);
Quando existirem duas turmas no mesmo pavilhão os intervalos / pausas serão
desfasados e os alunos entrarão por portas diferentes;
Durante os intervalos, o distanciamento físico entre os alunos deve ser mantido;
A circulação no interior da escola é limitada e restringe-se exclusivamente ao
acesso às salas de aula e às instalações sanitárias. Os alunos devem permanecer,
em regra, dentro da sala de aula;
Será autorizado um pequeno lanche dentro da sala de aula;
Os espaços não necessários à atividade letiva, como o bufete/sala de convívio e o
refeitório são encerrados;
Aos alunos que, por horário, não tenham aula ou aguardem transporte, só é
permitida a sua presença na escola nas salas dos pavilhões A e B, destinadas a
esse fim, seguindo as indicações de um assistente operacional, ocupando as
mesas definidas e um aluno em cada mesa.
Caso algum aluno não respeite as regras definidas neste plano, a ocorrência deve
ser comunicada de imediato à direção da escola que atuará em conformidade.

3.3.3. TRAJETOS DE CIRCULAÇÃO NO ACESSO E NO INTERIOR DOS PAVILHÕES
Tendo em consideração a necessidade de promover o distanciamento físico entre os
alunos, de forma a evitar um maior cruzamento de pessoas, são definidos circuitos de
entrada e saída de sala de aula, bem como de acesso às instalações sanitárias:
Turmas

Salas

11ºA

C8
C9
C15

11ºB

B3

11ºC

A1

A1
11ºD
C18

11ºE

C6
C7

Trajetos de circulação e de acesso aos pavilhões e salas
de aula
Entrada da Escola, através do corredor coberto
deslocam-se até à entrada principal do Pavilhão C.
Depois de entrar no Pavilhão usam as escadas estreitas
localizadas em frente
Entrada na Escola, seguem em linha reta em direção à
entrada do Pavilhão B virada a poente (virada para rua)
por onde devem entrar.
Entrada na Escola, contornam o Polivalente passando ao
lado da secretaria e cantina e dirigem-se à entrada do
lado nascente do Pavilhão A (entrada virada para os
campos de jogos) por onde devem entrar.
Entrada na Escola, contornam o Polivalente passando ao
lado da secretaria e cantina e dirigem-se à entrada do
lado nascente do Pavilhão A (entrada virada para os
campos de jogos) por onde devem entrar.
Entrada na Escola, deslocam-se em direção aos campos
de jogos, contornam o Pavilhão A e vão entrar pela
porta traseira do Pavilhão C (porta virada para a rua)
Entrada da Escola, através do corredor coberto
deslocam-se até à entrada principal do Pavilhão C.
Depois de entrar no Pavilhão usam as primeiras
escadas, localizadas à direita

Instalações
sanitárias
em serviço
WC Pav. C

WC Pav. B

WC Pav. A

WC Pav. A

WC Pav. C

WC Pav. C
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11ºF

C18

12ºA

C12
C13

C1
12ºB
C2

12ºC

B4
B15

12ºD

A13

Entrada na Escola, deslocam-se em direção aos campos
de jogos, contornam o Pavilhão A e vão entrar pela
porta traseira do Pavilhão C (porta virada para a rua)
Entrada da Escola, através do corredor coberto
deslocam-se até à entrada principal do Pavilhão C.
Depois de entrar no Pavilhão usam as primeiras
escadas, localizadas à direita e sobem ao 3º piso pela
escada mais larga
Entrada da Escola, através do corredor coberto
deslocam-se até à entrada principal do Pavilhão C
Entrada na Escola, deslocam-se em direção aos campos
de jogos, contornam o Pavilhão A e vão entrar pela
porta traseira do Pavilhão C (porta virada para a rua)
Entrada na Escola, seguem em linha reta em direção à
entrada do Pavilhão B virada a poente (virada para a
rua) por onde devem entrar.
Entrada na Escola, contornam o Polivalente passando ao
lado da secretaria e cantina e dirigem-se à entrada do
lado nascente do Pavilhão A (entrada virada para os
campos de jogos) por onde devem entrar.

WC Pav. C

WC Pav. C

WC Pav. C

WC Pav. B

WC Pav. A

4. PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO
SUSPEITO E/OU CONFIRMADO
a) Se se tratar de um adulto a apresentar critérios compatíveis com a definição de
caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a Equipa de
Supervisão/Direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se
encontre na escola, dirigir-se para a área de “isolamento” definida no plano de
contingência.
b) No caso de tratar de um aluno, e se a situação se verificar na sala de aula, o
professor deve colocar o aluno no exterior da sala e chamar uma funcionária que
tomará as medidas necessárias para deslocar o aluno para a sala de isolamento,
de seguida abandonar a sala com os restantes alunos, solicitando à direção uma
nova sala.
c) No caso de se tratar de um aluno, e a situação se verificar fora da sala de aula,
deve o próprio informar a funcionária mais próxima, que, de imediato deve
tomar as medidas adequadas no sentido de evitar o contacto com outras pessoas
e contactar a equipa operacional, que, observando os pressupostos referidos no
ponto anterior, deve acompanhar o aluno à sala de isolamento.
d) Perante a identificação de um caso suspeito (detetado na escola e encaminhado
para a sala de isolamento), deve a equipa de supervisão/direção, contatar a
Linha SNS24 (808 242424) e proceder de acordo com as indicações fornecidas.
e) A Unidade Local de Saúde Pública de Águeda (234 610 210) deve ser
imediatamente informada do caso suspeito e devem ser fornecidos os dados
(nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s)
respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito,
de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de
alto risco.
f) Informar a Delegada Regional de Educação do Centro da DGEstE.
g) Informar a autarquia.
h) Deve ser assegurado o reforço da limpeza e desinfeção dos locais e superfícies
mais utilizadas pelo caso suspeito.
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i)

5.

Após a saída do caso suspeito da sala de isolamento, esta deve ser devidamente
higienizada de acordo com o plano de higienização e os resíduos produzidos pelo
caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente.

MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A definição de uma área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como
finalidade evitar ou restringir o contacto direto com pessoa que apresente sinais,
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito e
permitir um distanciamento social relativamente a outras pessoas.
Foi criada uma sala de isolamento nos balneários masculinos.
A utilização da sala obedece aos seguintes requisitos:
 Deve ser utilizada apenas por alunos e profissionais que evidenciem sintomas
associados à Covid-19.
 Deve ser arejada frequentemente.
 A porta deve permanecer fechada sempre que a sala estiver a ser utilizada.
 Deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base
alcoólica para desinfeção das mãos.
 Após utilização, a sala deve ser limpa e arejada por funcionário devidamente
equipado com luvas e máscara descartável, utilizando produtos de limpeza de uso
exclusivo.
 A área está equipada, sempre que possível, com: cadeira, contentor de resíduos,
telefone, água e alguns alimentos não perecíveis).

6. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E 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.
Ocorrendo contactos próximos com um caso confirmado de Covid-19, far-se-á um
acompanhamento ativo de acordo com as orientações da autoridade de saúde.

7. IMPACTO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EVENTUAIS INFEÇÕES
A avaliação do impacto de eventuais infeções no funcionamento da escola deve ser
analisada caso a caso. Contudo, deve atender-se ao seguinte:
Perante o aparecimento de casos confirmados, deve proceder-se nos termos
previstos no presente plano, procurando, sempre que possível, garantir-se a
prestação do serviço do educativo.
b) A colocação de alunos, professores ou funcionários em isolamento social deve ser
sempre definida em articulação e sob a orientação das autoridades de saúde.
c) Em caso de decisão superior que determine a interrupção das atividades letivas,
deve garantir-se o funcionamento dos serviços administrativos, designadamente
a área de recursos humanos.
d) Em situações devidamente justificadas pode ponderar-se a possibilidade de
recurso a teletrabalho.

a)
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8.

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19

Devido as características do vírus e da doença, é essencial cumprir medidas de
distanciamento e de higiene pessoal e ambiental, de forma a evitar que o vírus entre em
contacto com mucosas de uma pessoa saudável, infetando-a.
8.1. Medidas de distanciamento
Todas as pessoas devem manter
uma distância de pelo menos 1,5-2
metros das outras pessoas.

8.2. Equipamentos de Proteção
Máscara - Desde o dia 3 de maio de 2020, é obrigatório o uso de máscaras
para o acesso ou permanência em estabelecimentos de ensino pelos
docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos, bem como
nos transportes coletivos de passageiros.
Viseira - É um equipamento de proteção contra a projeção de
partículas sólidas e líquidas, que deve envolver a face.
A sua utilização deve ser considerada por profissionais que possam estar
expostos a pessoas que não utilizem máscara, como por exemplo serviços
de atendimento ao público, caso não estejam protegidos por uma barreira
física.
8.3. Medidas de higiene pessoal
HIGIENE DAS MÃOS:
Regular: lavar as mãos frequentemente ao longo do dia;
Cuidada: lavar as mãos durante pelo menos 20 segundos,
esfregando sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos
dedos e o pulso, secando-as bem no final;
Sem acessórios: não esquecer de remover anéis, pulseiras,
relógios, ou outros objetos, antes da lavagem das mãos.
Com água e sabão: o vírus é facilmente eliminado com
água e sabão, devendo ser este o método preferencial. O
desinfetante com solução à base de álcool com 70% de
concentração deve ser utilizado caso não tenha acesso a
água e sabão.
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ETIQUETA RESPIRATÓRIA:
Tapar: quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz, com
um lenço de papel ou com o braço, evitando a projeção de
gotículas (não use a mão);
Descartar: após a utilização do lenço descartável, deite-o
imediatamente no lixo;
Lavar: após descartar o lenço, lave de imediato, as mãos.
Caso tenha utilizado o braço, lave-o, ou à camisola, assim que
possível.

9. HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA
9.1. Higienização ambiental
Na higienização da escola, para além das medidas de higiene específicas a cada
espaço/situação, deve atender-se ao seguinte:
1. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a
Orientação 014/2020 da DGS, é uma prática
recomendada para a prevenção de transmissão da
COVID-19 em ambientes comunitários.
2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes
superfícies, durante horas (cobre e papelão) a
alguns dias (plástico e aço inoxidável).
3. Todas as superfícies podem ser fonte de
contaminação, mas o risco deste contágio varia
consoante a frequência de manipulação, de toque ou
de utilização.
4. As superfícies com maior risco de contaminação são
as de toque frequente, ou seja, as superfícies
manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com
muita frequência ao longo do dia. São exemplos
destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores
de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de
computadores, principalmente quando usados por
várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de
lavatórios,
manípulos
de
autoclismos,
mesas,
bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos
remotos, entre outros.
5. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua
utilização por um maior número de pessoas, e, muitas
vezes, por períodos de tempo mais prolongados,
podem ser mais facilmente contaminadas e representar um eventual maior risco
para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas
adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em
utilização, nomeadamente:
a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
b) Refeitório e bufete escolares;
c) Instalações sanitárias;
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d) Salas de professores;
e) Salas de aulas;
f) Salas de informática;
g) Biblioteca;
h) Laboratórios.
6. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser
ventilados, de acordo com as suas características, por forma a permitir a
renovação do ar interior, idealmente, através de ventilação natural pela abertura
de portas e janelas.
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Anexo I – PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES

Procedimentos de higienização das mãos com água e sabão
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Procedimentos de higienização das mãos com desinfetante
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ANEXO II – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DA ESAP
O Plano de Higienização da ESAP tem como referência a Informação da Direção Geral
dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a
colaboração das Forças Armadas – Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente
escolar no contexto da pandemia Covid-19.
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19
1. Medidas gerais
Todos os assistentes operacionais e assistentes técnicos em serviço na ESAP estão
obrigados:
 Ao cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e de lavagem correta das mãos;
 Ao conhecimento dos Planos de Contingência e de Higienização;
 Ao conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes
e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;
 À aplicação dos produtos de limpeza e desinfeção adequados às circunstâncias.
2. Procedimentos
Perante a necessidade de desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em
conta são:
a) Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos
utilizados, quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e
que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior para a área
da desinfeção.
− Bata ou avental impermeável por cima da farda;
− Máscara;
− Viseira;
− Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
− Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as
limpezas. As batas serão higienizadas na Escola.
b) Entrada na “área suja”
− O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com
o EPI envergado e com o material de limpeza, levando também consigo
sacos prontos para a recolha dos resíduos;
− Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que
possível.
c) Operação dentro da “área suja”
− Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta
de entrada para a porta de entrada/saída;
− Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex:
interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas;
cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais
frequentadas;
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− À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em
sacos apropriados, tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.
d) Saída da “área suja”
− No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só
depois fechar as janelas;
− Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
− Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
− Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
− Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
e) Resíduos
− Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”)
dos resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum,
ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem depositados no
ecoponto.
− Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde
possam ser mexidos.
3. Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada do seguinte modo:
− Casas de banho – duas vezes de manhã, duas vezes à tarde e no final do dia;
− Zonas e objetos de uso comum (corrimãos, maçanetas das portas,
interruptores, zonas de contacto frequente) – pelo menos duas vezes de manhã e
duas vezes à tarde;
− Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
− Salas de professores – de manhã, ao meio dia e à tarde.
4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a) Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%.
Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e
álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as
seguintes indicações:
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b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
− Balde e esfregona para o chão;
− Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se
houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de
lavar;
− Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar,
para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de
professores, entre outros):
− A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais
sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O
chão deverá ser a último a ser limpo.
− Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras;
teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.
d) Procedimento gerais
− Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
− Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos,
sempre que possível;
− Enxaguar as superfícies só com água;
− Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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e) Procedimentos específicos
− Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção:
maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; torneiras; manípulos de
autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e
rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de
manuseamento frequente.
− Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum,
seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou
solução diluída em água fria no momento da utilização, e instruções do
fabricante.
− Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto
que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de
mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas
casas de banho não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos
diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das
sanitas.
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o
lavatório) e superfícies à volta destes;
 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos;
 Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este
também fique limpo;
 Voltar a puxar a água.
Parte exterior:
 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre
a tampa;
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da
sanita (parte superior e os lados);
 Passar o pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante
em todas as torneiras.
O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
Novo Coronavírus SARS-CoV-2

1

Índice

2

1 - Enquadramento
Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização
Mundial de Saúde, e atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por
doença respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) tendo como referência as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Agrupamento de Escolas de
Águeda, definiu e aprovou o seu Plano de Contingência Interno. Este documento está ainda em
linha com a Orientação Nº 006/ 2020 de 26 de Fevereiro de 2020 da Direção Geral de Saúde
para a infeção pelo COVID-19 e define o nível de resposta e de ação do Agrupamento para
minimizar os riscos de transmissão do agende patogénico. Uma das consequências da
pandemia, se vier a acontecer, será o elevado nível de ausências ao trabalho que provocará a
consequente perturbação no normal desenvolvimento das atividades, podendo levar em caso
extremo à paralisação do exercício da atividade da instituição. Perante o quadro e cenários
que se afiguram, a resposta a esta ameaça passa pela definição dum Plano de Contingência
orientador da atuação a seguir pela instituição numa situação de profilaxia de algum caso
suspeito.
2 - Objetivo
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos
possíveis efeitos da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 , nomeadamente o absentismo
dos profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no
ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
O referido plano, consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da infeção, para permitir que a
Escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma
pandemia causado pelo Coronavírus SARS-CoV-2, em estreita articulação com as famílias, os
serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.
Neste sentido, e por forma a antecipar e gerir o impacto duma eventual situação de doença
nos colaboradores e alunos desta instituição educativa, propõem-se:
a) Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da doença e
manter os serviços essenciais em funcionamento;
b) Definir a estrutura de decisão e de coordenação;
c) Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para o
exterior da Instituição (Plano de Comunicação);
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d) Preparar os estabelecimentos escolares do Agrupamento, da situação e atividade normais,
tão rápido e seguro quanto possível.
Esta informação pode ser atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do
quadro epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste documento devem ser avaliadas caso a caso.
3 - Políticas e Princípios
O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Águeda tem subjacentes os seguintes
princípios enumerados por ordem decrescente de valor percebido:
1º Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação nos locais de trabalho
(por via do contacto com colegas ou por contacto com alunos e até mesmo terceiros) e
limitando a propagação no interior das instalações dos estabelecimentos escolares do
Agrupamento;
2º Preservar e proteger o património e a continuidade das atividades na Instituição educativa,
minimizando o impacto de qualquer interrupção, assegurando a manutenção dos serviços
essenciais;
3º Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de
crise;
4º Gerir a informação, interna e externa, de modo a surgir na opinião pública (comunidade em
que está inserida) como transparente, concisa, clara e verosímil.
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- Ativação do Pano

4 1. - Identificação de um Coordenador e de uma Equipa Operativa
A coordenação global do plano é assumida por 1 coordenador no Agrupamento;
Equipa Operativa:
 Professores – professores do PES, Coordenadores de Departamento/subcoordenadores,
Coordenadora dos Diretores de Turma, Coordenadores de Estabelecimento;
 Funcionários administrativos – Coordenador dos serviços administrativos;
 Assistentes Operacionais – Coordenador do Assistentes Operacionais.
 Os quais terão que articular com a unidade de saúde publica (Centros de saúde, hospital,
postos médicos) bem como pais e encarregados de educação e autarquias.

4

4.2.

Cadeia de Gestão no âmbito do plano

COORDENAÇÃO
Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda
Professor Paulo Pimentel

1º Ciclo e Pré-Escolar

2º Ciclo

Professor António Tondela

Professora Liliana Martins

- Departamentos
- Coordenadores de Escola
- Professores

- Departamentos
- Diretores de Turma
- Professores

Assistentes Técnicos
e Operacionais
Professor José Santos

- Coordenadores AT e AO
- Assistentes Técnicos e
Operacionais
- Refeitório

4.3.Operacionalização
Equipas
Supervisão/
Direção

Equipa de
Referenciação

Equipa de
Intervenção

Equipa de Suporte
Equipa de
Desinfeção

Responsabilidades
• (Re)Definição da estratégia
organizacional de atuação;
• Definição de Medidas Internas;
• Articulação com os serviços de
Saúde Pública.
• Identificação de casos;
• Sinalização à Equipa Operacional;
• Articulação com famílias.
• Encaminhamento interno/
acompanhamento;
• Articulação com Linha Saúde 24;
• Articulação com Equipa
Supervisão.
• Apoio na Sala de Isolamento;
• Articulação com Equipa
Operacional.
• Limpeza e desinfeção da área de
isolamento e demais espaços e

Responsáveis
Paulo Pimentel – Diretor
Direção

Professor da turma
Funcionário

Mónica Silva – 1º Ciclo
Rosa Fernandes – 2º Ciclo
Carla Susana
Rosa Fernandes
Mónica Silva
Assistentes Operacionais
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equipamentos, sujeitos a avaliação
pela Autoridade de Saúde Local.

5 - Identificação das atividades essenciais e prioritárias
 Gestão –
 Professores – atividades lécticas –;
 Serviços Administrativos – vencimentos, correio e atendimento ao público –
 Assistentes Operacionais – higiene do espaço escolar nomeadamente arejamento das salas,
desinfeção das superfícies, desinfeção dos materiais manipuláveis e objetos de uso frequente,
desinfeção das instalações sanitárias após os intervalos, acompanhamento das crianças com
sintomas de doença;
 Fornecedores de bens ou serviços – alimentação, higienização e material escolar;
 Refeitório – serviço de refeições;
Nota: Em caso de encerramento do estabelecimento escolar, o Órgão de Gestão
determinará as atividades que necessitam ser mantidas.

6 Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise
a) Absentismo dos professores:
• Os coordenadores e subcoordenadores de departamento e de ano de escolaridade devem
verificar a existência de materiais de trabalho no âmbito de todos os temas de cada um dos
anos de escolaridade, passíveis de ser trabalhados pelos alunos sob orientação de um
professor de qualquer área disciplinar;
• Devem assegurar as atividades os professores com TOA/TE, com apoio educativo, com
crédito horário para atendimento à turma, clubes, sala de estudo, biblioteca, desporto escolar,
por esta ordem de prioridade e com carácter de rotatividade dentro de cada prioridade;
• Existência de uma listagem atualizada dos contactos telefónicos do pessoal docente;
• Possibilidade de realização de atividades através de e-mail ou outra comunicação eletrónica..
b) Absentismo dos Funcionários dos Serviços Administrativos:
• O chefe dos serviços administrativos deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de
ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa.
• Na ausência do chefe dos Serviços Administrativos ficará responsável pelas tarefas
prioritárias dois funcionários nomeados para o efeito.
c) Absentismo das Assistentes Operacionais:
 A chefe dos Assistentes Operacionais deverá assegurar a formação de funcionários para o
desempenho das funções prioritárias, de modo a garantir o exercício das mesmas em caso de
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ausência do funcionário habitualmente responsável por essa tarefa. Na ausência da chefe dos
Assistentes Operacionais educativa ficará responsável por esta tarefa, um Assistente
Operacional nomeando pela Chefe.
 Para o apoio à sala de isolamento serão destacados dois assistentes operacionais.
c) Fornecedor de bens ou serviços essenciais para o funcionamento da Escola:
 Refeitório – Definidos pela empresa ICA.
 Higienização e material escolar – Definidos pelos serviços administrativos.
d) Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos, cuja falta possa
comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias:
• Produtos de higienização:
▪ reforço do stock;
▪ máscaras;
▪ solução antisséptica à base de álcool/sabão para as casas de banho;
 Toalhetes de papel
▪ lenços de papel;
▪ caixotes do lixo com tampa;
▪ sacos do lixo;
▪ luvas;
▪ Termómetros;
e) proceder à compra de água engarrafada e de alimentos não perecíveis que possam garantir
a alimentação às crianças abrangidas pelo programa de refeições escolares (empresa ICA).
 Material escolar – reforço do stock;
• Identificação de fornecedores alternativos.
f) Os serviços administrativos devem possuir um ficheiro atualizado com os contactos dos pais
e encarregados de educação de todos os alunos, que deverá estar disponível junto do
telefone.
g) No caso de encerramento da escola deverá ser comunicado aos pais/Encarregados de
educação o período de encerramento e medidas de vigilância a adotar.
7. Medidas de prevenção e controlo da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2:
As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção
da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, adotando medidas que visam capacitar a
comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos adequados e que visam
intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos comportamentos.
7.1. Informação e capacitação
É fundamental garantir que a comunidade educativa possua informação sobre as medidas de
prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas. A informação
e o envolvimento dos alunos e dos pais devem ser ativamente promovidos. Neste sentido
realizar-se-ão um cronograma de reuniões para esclarecimento e formação de profissionais da
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educação. Ao mesmo tempo, os alunos vão ser sensibilizados para se protegerem da infeção,
assim como os seus encarregados de educação.

Tabela 1 – Cronograma de Reuniões para Esclarecimento e Formação
Destinatários
Alunos, pessoal
docente e não
docente
Equipa restrita de
coordenação do
plano
de
contingência
Docentes
do
agrupamento
Alunos

Reavaliação
atividades
PAA

das
do

Data
2 de março

4 de março

4 de março
5 de março

Assunto
Dinamizador
Reforço da informação com cartazes Direção
nos estabelecimentos escolares do
Agrupamento
Medidas de reforço para prevenção Direção
da infeção

Divulgação
do
plano
de
contingência/ação com os alunos
Plano de contingência/ação de
medidas de prevenção com os
alunos
Reavaliar a realização das atividades
do PAA, individualmente com a
antecedência
necessária
ao
cancelamento das mesmas.

Direção
Docentes
agrupamento

do

Direção/equipa de
Operativa.

7.2.. Medidas de higiene do ambiente Escolar
 Identificação do equipamento/material necessário:
• Dispositivo para fornecimento de toalhetes de papel ou secadores de mãos em todas as
casas de banho;
• Dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool ou sabão:
▪ Portaria;
▪ Sala de isolamento;
▪ Papelaria;
▪ Secretaria;
▪ PBX;
▪ Refeitório;
▪ Pavilhão desportivo;
▪ Sala de professores.
• Caixotes do lixo fechados (em todos os espaços interiores onde existam caixotes do lixo);.
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7.3.Portaria
Todos os fornecedores de bens e serviços devem proceder à limpeza das mãos à entrada do
recinto escolar (portaria). Para tal será disponibilizado um dispositivo com solução de limpeza
à base de álcool e funcionários que supervisionarão o procedimento.
7.4 Sala de Aula:
 No início de cada aula, os alunos deverá proceder à limpeza das mãos, lavando as mesmas
na casa de banho.
 No final de cada aula, cada aluno procederá à limpeza da sua mesa de trabalho, utilizado os
toalhetes próprios, que serão distribuídos pelos professores.
 No caso das aulas em que sejam utilizados computadores, os alunos devem proceder à
limpeza dos teclados e dos ratos com recurso a toalhetes próprios fornecidos pelos
professores, no final da aula.
 Os alunos deverão sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta de sala de aula
definida, para minimizar o contágio entre pares.
 Cada um dos alunos deverá ser portador de um maço de lenços de papel.
 Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, mesmo durante o
período da aula.
 No final de cada aula, o docente deve assegurar que a sala é arejada durante o intervalo

7.5. Se no decorrer de uma aula um aluno manifestar sintomas de gripe:
 O professor convida o aluno a sair da sala de aula.
 O professor chama a assistente operacional.
 A assistente contacta o responsável pela sala de isolamento.
 O responsável pela sala de isolamento, depois de colocada a máscara ao aluno,
acompanha-o até à referida sala.
 O mesmo contacta os Pais/Encarregados de Educação e simultaneamente a Linha Saúde 24
– 808 24 24 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda
 Os pais/encarregados de educação serão informados das indicações emanadas pelos
serviços de saúde contactados e dos procedimentos a adotar. Em caso de os
pais/encarregados de educação se dirigirem à escola para estarem junto do seu educando, serlhes-á fornecida uma máscara antes de entrarem na sala de isolamento.

7.6. Serviços administrativos
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 os funcionários procederão à limpeza das mãos recorrendo à solução específica sempre que
se justifique (contacto com materiais oriundos do exterior).
 À entrada do refeitório, os alunos procederão à limpeza das mãos recorrendo aos lavatórios
colocados na casa de banho próxima do refeitório, com supervisão dos elementos destacados
para o efeito.
 Na receção, a assistente operacional procederá à limpeza das mãos recorrendo à solução
específica sempre que se justifique e à limpeza do telefone com material específico, sempre
que o mesmo seja utilizado.
 No final do dia, as assistentes operacionais deverão repor o stock de máscaras, toalhetes,
lenços de papel, sabão e da solução desinfetante nos dispositivos de parede e os consumíveis
das casas de banho.
 O responsável pelas compras deverá proceder semanalmente à avaliação dos stocks e
proceder à sua reposição sempre que se justifique.
 Os bebedouros exteriores deverão ser encerrados durante o período em que vigorar o atual
plano de contingência.

7.7. Medidas de isolamento e distanciamento social
Os diretores de turma/professores titulares de turma/educadores divulgarão aos pais e
encarregados de educação regras claras de não admissão na escola de crianças que
manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.
7.8. Sala de isolamento:
• Está selecionada uma sala de isolamento em cada estabelecimento de ensino do
Agrupamento.
• a sala deve ser utilizada apenas para alunos e profissionais que evidenciem sinais de gripe.
Deve ser arejada frequentemente.
 a porta deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada.
• deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para
desinfeção das mãos.
• deve ser limpa e arejada, após a sua utilização por eventuais crianças doentes, por uma
assistente com equipamento de proteção individual (luvas e máscaras descartáveis), utilizando
produtos de limpeza de uso exclusivo.
 Esta área deve estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns
alimentos não perecíveis, contentor de resíduos, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas
descartáveis, termómetro.
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 Nesta área deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com
doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do trabalhador com
Sintomas/caso suspeito.
 A escola contactará a linha de Saúde 24 ou o Delegado de Saúde de Águeda e seguirá as
instruções. Simultaneamente serão contactados os pais/encarregados de educação. Os alunos
cujos casos se confirmem só regressarão à escola quando se fizerem acompanhar de
declaração médica que comprove que já não existe risco de contágio.
8. Plano de comunicação
 Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais da escola, junto dos pais e
encarregados de educação, dos alunos e da restante comunidade através das reuniões e
página do Agrupamento.
 Disponibilizar o Plano na página web do agrupamento.
 Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços da escola, incluindo
placards e distribuição de panfletos.
 Registar em suporte próprio todos os casos de suspeita de infeção pelo novo Coronavírus
SARS-CoV-2 , pela assistente responsável pela sala de isolamento.
 Manter uma lista atualizada dos contactos dos encarregados de educação e de todos os
profissionais da escola (vias alternativas – telemóvel ou e-mail)
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) da Equipa de
Saúde Escolar, da Autoridade de Saúde Local, da Câmara e das Juntas de Freguesia.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) dos
fornecedores de bens e serviços habituais e alternativos.
 Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, email) das empresas
ou instituições que asseguram os transportes dos alunos.
 Avaliação O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. Terminada a fase
pandémica, proceder-se-á à elaboração de um breve relatório.
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ANEXO II
Medidas para reabertura da
Biblioteca Municipal Manuel
Alegre

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE
REABERTURA AO PÚBLICO

Horário de funcionamento:
Terça-feira a sexta feira - 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
Segunda-feira – 13h00 às 19h00
Sábado: 10h00 às 12h30

PROCEDIMENTOS INTERNOS
- Cada colaborador usa equipamento de proteção individual no atendimento (luvas e viseira)
- Será também colocada fita delimitadora no chão para demarcar a distância de segurança a ter pelo
utilizador para com o colaborador
- Existência de gel desinfetante em cada posto de atendimento, bem como à entrada da Biblioteca. Existe
3 de momento (1 por piso), sendo necessário acautelar o gel em quantidade suficiente.
- Será efetuada a verificação da temperatura pelo colaborador do Piso 0 aos utilizadores que irão
permanecer na sala de leitura.
- Higienização regular de todas as superfícies de contacto e áreas comuns. Prevê-se que a limpeza seja
efetuada entre dois períodos: 13h00 e as 15h00 / Depois das 19h
- Colocação de gel desinfetante nos WC
- A máquina de café será desligada para evitar ajuntamentos

PROCEDIMENTOS PARA O PÚBLICO
- Acesso à BMMA pela porta do Piso 0
- Acesso ao elevador estará disponível apenas a pessoas com mobilidade condicionada e grávidas e
somente o colaborador terá chave para o seu funcionamento.
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- Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais estratégicos (áreas de
atendimento ao público, área de “isolamento”, entradas para as salas de leitura), conjuntamente com
informação sobre os procedimentos de higienização das mãos
- Uso obrigatório de máscara e desinfeção das mãos à entrada da Biblioteca
- É obrigatório manter o distanciamento social de segurança (mínimo de 2 metros). Será colocada fita
delimitadora para o efeito nos diversos espaços
- É permitida a permanência de 24 pessoas em simultâneo distribuídas pelas diferentes salas da
biblioteca, nos termos do previsto na legislação em vigor (0,04 pessoas por cada metro quadrado). Os
lugares sentados estão devidamente identificados.
- A permanência na Sala do Piso 2 poderá ser limitada a 90 minutos, sempre que se manifeste necessário.
A sala do Piso Infantil estará condicionada, sendo o seu acesso orientado pelas técnicas da Biblioteca
- Não é permitida a leitura de publicações periódicas (jornais e revistas) em papel.
- Não é permitida a utilização livre dos computadores existentes no espaço internet. Serão
disponibilizados apenas 4 computadores para situações comprovadamente urgentes, designadamente,
envio de e-mails, pagamentos ao Estado, realização de trabalhos académicos. A permanência não deve
exceder os 60 minutos e o computador terá película protetora para o efeito.
- Não é permitida a visualização de filmes
- Indisponível o serviço de fotocópias e impressões
- Visualização de filmes indisponível
- O acesso às estantes para retirar os livros ou documentos é efetuado em exclusivo pelo técnico da
Biblioteca ao serviço. Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser colocados em local
apropriado para o efeito, sendo que serão posteriormente colocados em quarentena pelo período
designado (9 dias) e passarão pelo processo de desinfeção.
- Existe um serviço de empréstimo domiciliário porta a porta e empréstimo take-away (desde 8 de maio):


O utilizador pode selecionar os livros que desejar no Catálogo da Biblioteca em
https://www.biblioteca.cm-agueda.pt



O pedido deve ser efetuado por telefone, por e-mail ou mensagem no Facebook com indicação
do nome, número de leitor e telefone. Os livros serão entregues à sexta-feira (no caso do
domiciliário) ou colocados no Piso 0 (no caso do serviço take-away), por um período de 30 dias,
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prorrogável por mais 30 dias. Aquando da devolução os livros, estes ficarão de “quarentena” pelo
período designado (9 dias) e passarão pelo processo de desinfeção.
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ANEXO III
Plano de Contingência da Feira
Semanal

PLANO DE
CONTINGÊNCIA
Mercado Municipal e
Feira Semanal
de Águeda
COVID-19/CORONAVÍRUS
Versão 0
29.05.2020
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1. ENQUADRAMENTO
Na sequência da aprovação e implementação do Plano de Contingência da Câmara Municipal de
Águeda e da ativação do Plano Municipal de Emergência, efetuada no dia 14 de março, e considerando
as diretrizes emanadas pelas Autoridades de Saúde foi determinada a implementação de várias
medidas, entre as quais o encerramento de alguns edifícios municipais.
Foi, pois, neste sentido, e por força do Despacho n.º 16/2020, de 16 de março, proferido pelo
Presidente da Câmara Municipal, que foi determinado o cancelamento da Feira Semanal, continuando,
no entanto, o Mercado Municipal continuara a funcionar como normalmente.
No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, o Presidente da
Câmara Municipal proferiu o Despacho n.º 28/2020, de 12 de maio, determinando a retoma da venda
de produtos hortícolas para plantação, efetuada no espaço da Feira Semanal, às sextas-feiras, das 8.00
às 20.00 horas, com observação de todas as medidas de prevenção da propagação do vírus.
Ccom a entrada em vigor da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e
posteriormente da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/05, que prorrogam a
declaração da situação de calamidade no país no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e na qual
se determina a possibilidade de reabertura dos Mercados Municipais e Feiras a todos os vendedores e
feirantes, foi determinado pelo Presidente da Câmara Municipal, através do Despacho n.º 34/2020, de
5 de junho, a reabertura da feira semanal, cujo horário de funcionamento será entre as 08.00 horas e
as 13.00 horas.
De acordo com o artigo 15.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio,
“Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a COVID-19,
elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de feiras e mercados sob
exploração de entidades privadas.”

1.1. O QUE É O CORONAVÍRUS – COVID-19?
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019,
na China, na Cidade de Wuhan. 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.
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A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e
objetos contaminados. Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou
boca quando tossimos ou espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de
quem estiver próximo. Estas gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies querodeiam
a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou
superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos.
1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como
febre, tosse, dificuldade respiratória e cansaço.
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência
renal e de outros órgãos e eventual morte.
1.3. TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 14 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. 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).
Definição de caso suspeito:
Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória)
requerendo ou não hospitalização.
Critérios Epidemológicos: 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.

2. OBJETIVO
A Feira Semanal de Águeda é já uma referência nacional e internacional da venda, tanto de retalho,
como por grosso, contando, semanalmente, com a presença de cerca de 320 feirantes distribuídos por
setores num espaço de, aproximadamente, 16.500m 2, e que compreende 563 módulos de venda.
Imp-14-05

Tipo de Documento: Público.

Pág. 4 / 16

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt – www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

O terrado de venda é de acesso livre pelas entradas disponíveis a Nascente e a Poente do recinto – cfr
Anexo I, verificando-se uma maior afluência de utentes nas ruas A e B e, pela parte sul da feira, no
seguimento dessas ruas entre os módulos 533 e 539, bem como entre os módulos 177 e 202, da rua E,
setor onde são comercializados os artigos diretamente relacionados com a agricultura, como plantas,
flores, hortícolas de plantar, vestuário de trabalho, artigos plásticos, artigos em ferro, máquinas
agrícolas e os viveiristas – cfr Anexo II.
Por sua vez , o Mercado Municipal é um espaço com cerca de 3685 m2, contando com a presença
assídua de 168 comerciantes.
As feiras e os mercados são locais onde existe um grande contacto social e as suas estruturas padecem
de um elevado grau de vulnerabilidade, atendendo ao número elevado de pessoas que estes espaços
congregam, com as mais variadas proveniências geográficas, bem como, à forma como o contacto se
realiza no dia a dia.
Assim, de forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para
retoma da atividade comercial, cuja organização compete à Câmara Municipal de Águeda, elaborou-se
o presente Plano de Contingência, com o objetivo de ser um instrumento de orientação para a gestão
de meios e ações de prevenção à propagação de infeção por COVID-19.
O presente plano de contingência define:
 A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação;
 Os procedimentos a adotar de forma a evitar a propagação da doença junto dos feirantes,
consumidores e trabalhadores da Câmara Municipal de Águeda.
Para a sua execução deverão cumprir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não
previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso a caso.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Este conjunto de regras só terá um bom alcance se todos os intervenientes, nomeadamente,
comerciantes, prestadores de serviços e os seus colaboradores, em conjunto com os trabalhadores do
Município, em serviço nesses espaços, utentes e clientes, a quem se aplica este Plano, demonstrarem
responsabilidade perante os demais.
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3.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
De forma a garantir a continuidade dos recintos em funcionamento, é imprescindível concertar
ações e promover a partilha de informação entre os intervenientes.
Assim, a coordenação do Plano compete ao Sr. Vereador João Clemente, coadjuvado por uma
equipa de coordenação constituída pelo serviço de Fiscalização Municipal, pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil, pela Unidade Técnica de Recursos Humanos, pela Divisão de Manutenção, pela
Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública e pela GNR de Águeda.
Esta equipa é responsável
a) Definir e acompanhar a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;
b) Elaborar relatórios de situação;
c) Promover a divulgação do Plano na página eletrónica do Município;
d) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano
3.2. INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO
A equipa de coordenação, nomeará um Gestor do Plano, responsável por monitorizar a aplicação
das regras de contingência no mercado municipal e na feira municipal, centralizar a informação,
elaborar relatórios e reportar os dados aos restantes membros da equipa, bem como sugerir
alterações ao Plano, sempre que se justifique.
A articulação com a DGS será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que assegurará a
divulgação de informação considerada pertinente ao Gestor do Plano.
3.3. ATIVAÇÃO DO PLANO
O Plano é ativado pelo coordenador, o Sr. Vereador João Clemente, com o apoio técnico da
equipa de coordenação, atendendo a uma das seguintes situações:
a) Orientações emanadas pela DGS;
b) Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 na cidade;
c) Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 no
mercado municipal e/ou na feira semanal.
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A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do diretor e coordenador do Plano,
em articulação com a equipa de coordenação.

3.4. AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS
Este Plano prevê três fases de atuação, com distintas medidas e procedimentos, e as quais
poderão ser alteradas face à existência de novas diretivas da DGS, do Governo ou de alterações
nos cenários de propagação da doença:
1. Fase da prevenção:
Esta fase é marcada pelas seguintes ações:
a) Divulgação do Plano na página eletrónica do Município;
b) Estabelecer uma área de confinamento, de forma a reduzir o risco de transmissão –
cfr Anexo III ;
c) Disponibilização de kits de proteção individual para entrega aos intervenientes que
apresentem sintomas de contágio de COVID-19, composto por máscara e solução
desinfetante cutânea;
d) Será indicado um trabalhador e respetivo substituto, para encaminhar às áreas de
confinamento, sempre que se constate estar na presença de eventual infetado, que
acompanhará o desenrolar da situação – Anexo IV;
e) Disponibilizar solução desinfetante cutânea nas entradas e nas saídas do mercado e
da feira;
f) Fornecimento de kits de proteção individual, aos trabalhadores em serviço,
composto por máscara, viseira e solução desinfetante cutânea;
g) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes
(Anexo V), nomeadamente:
g.1) distanciamento entre pontos de venda não inferiores a 2 metros;
g.2) ocupação máxima de 1 pessoa / 20m2 público;
g.3) definição de circuitos de entrada e saída do recinto da feira de modo a não
haver cruzamento de pessoas;
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g.4) efetuar uma gestão equilibrada de acesso do público de modo a cumprir o
distanciamento.
h) Reforço de medidas de limpeza no recinto do mercado e da feira:
h.1) os titulares dos lugares de ocupação devem promover a limpeza e desinfeção
diárias e periódicas dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies onde
haja um contacto intenso;
h.2) promover limpeza e desinfeção após cada utilização dos equipamentos de
pagamento automático, equipamentos, objetos, superfícies, produtos e
utensílios de contacto direto com os clientes;
h.3) devem ser assegurados pelos titulares dos lugares de ocupação soluções
desinfetantes para os próprios e clientes junto a cada bancada.
i) Medidas de proteção e higiene individual:
i.1) todos os titulares dos lugares de ocupação e público em geral devem usar
máscara com ou sem viseira;
i.2) obrigatoriedade de distanciamento físico de lugares de venda;
i.3) obrigatoriedade de medidas de higienização das mãos e etiqueta respiratória,
disponibilização de desinfetante pelos feirantes aos clientes;
i.4) evitar a manipulação dos produtos pelos clientes.
j) Medidas de proteção coletivas:
j.1) gestão dos acessos para evitar concentrações;
j.2) procedimentos de limpeza e higienização dos veículos e mercadorias;
j.3) existir um plano de limpeza e higienização dos recintos e instalações
sanitárias;
j.4) existir um protocolo para tratamento dos resíduos de equipamentos de
proteção.
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2. Fase da resposta:
a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os
intervenientes, nomeadamente alterações ao Plano ou indicações emanadas pelo
Governo ou Direção Geral de Saúde;
b) Reforço da limpeza do recinto da feira;
c) Garantir a existência de produtos de higiene no recinto da feira, de modo a reforçar uma
boa higienização das mãos;
d) Garantir a reposição dos kits de proteção individual;
e) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 no
recinto e durante a realização do mercado e/ou da feira:
e.1) Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença,
providenciando meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de
um kit de proteção individual e encaminhamento para um espaço de
isolamento;
e.2) Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos.
f) Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento da feira;
g) Solicitar a presença de força policial em caso de se verificar o não acatamento das
indicações dadas em matéria de prevenção e confinamento;
h) Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde e dirigentes;
i) Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso
suspeito de infeção.
3. Fase da recuperação
Esta Fase iniciar-se-á quando se verifique o não aparecimento de novos infetados e a
recuperação clínica dos que tenham sido infetados, verificando-se por parte da sociedade
em geral um regresso à normalidade, sendo caracterizada pelas seguintes ações:
a) Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações;
b) Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas
subsequentes de infeção;
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c) Informação aos munícipes sobre a reativação e normalização do funcionamento da
feira.
Com a desativação do Plano, verificar-se-ão as seguintes ações:
a) Desativar os espaços de isolamento;
b) Recolher os kits de proteção individual não utilizados;
c) Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar
relatório de avaliação final;
d) Desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização.

4. PROCEDIMENTOS
O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de
doença ou sintomas e para o funcionamento do mercado e da feira:
a) Presença de um interveniente eventualmente infetado com Covid-19;
b) Comerciante, colaborador, utente/cliente, deverá informar o trabalhador responsável ou
substituto da Câmara Municipal de Águeda;
c) O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda acompanha o individuo ao espaço de isolamento
respetivo e fornece kit de proteção individual;
d) O individuo contata o SNS 24 808 24 24 24 e segue as orientações do SNS;
e) O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda reporta a situação ao Coordenador do Plano e à
Equipa de Coordenação;
f) O trabalhador da Câmara Municipal de Águeda reporta a situação ao Delegado de Saúde de
Águeda, Dr. Ricardo Eufrásio (918 266 554 / 234 610 210).

5. MEDIDAS SANITÁRIAS

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de
maio, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/ de maio, a reabertura das feiras
e mercados fica sujeita ao cumprimento das seguintes regras:
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a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima

indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 pessoa por cada 20 m2);
b) Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;
c) Assegurar-se que as pessoas permanecem no recinto do mercado e da feira apenas o tempo
estritamente necessário à aquisição dos bens;
d) Os comerciantes terão de ter, para disponibilização aos utentes, solução antisséptica de base
alcoólica;
e) É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de máscara pelos comerciantes e
consumidores, podendo ser complementado com o uso de viseira;
f) É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de luvas pelos comerciantes;
g) Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos
comerciantes e seus colaboradores;
h) Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis.

5.1. MEDIDAS SANITÁRIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA
Especificamente no que se refere à reabertura da feira e tendo em consideração as linhas de
orientação emitidas, são estabelecidas as seguintes regras:

a) Considerando que cada espaço de venda dispõe de 12m 2, e considerando que cada lugar de

ocupação (espaço de venda) tem 2,5 m de frente, o atendimento terá de ser efetuado de
forma organizada e respeitando sempre as regras de higiene e segurança, limitado da
seguinte forma:
 1 consumidor para feirantes detentores de 1 lugar de ocupação;
 2 consumidores para feirantes detentores de 2 e 3 lugares de ocupação;
 3 consumidores para feirantes detentores de 4 e 5 lugares de ocupação;
 4 consumidores para feirantes detentores de 6 ou mais lugares de ocupação.
b) Definição de circuitos específicos de entrada e saída;
Imp-14-05

Tipo de Documento: Público.

Pág. 11 / 16

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt – www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

c) Sempre que possível, os feirantes devem providenciar, uma barreira física de forma a
assegurar um distanciamento mínimo de 1 metro entre o consumidor e a banca de
exposição dos artigos;
d) Colocar avisos bem visíveis em cada espaço de venda das normas a serem seguidas pelos
clientes, onde constem as medidas de distanciamento, assim como o número de clientes
que podem ser atendidos em cada momento;
e) Colocar recipiente para colocar o lixo descartável gerado em cada atendimento, evitando

que o mesmo seja depositado para o chão. Estes resíduos deverão ser segregados e
recolhidos após a desinstalação da feira.

6. CONTROLO DE ENTRADAS E DEFINIÇÃO DE CIRCUITOS
6.1. FEIRA SEMANAL
A feira apresenta uma área total de, aproximadamente, 16500 m 2, tendo, consequentemente e
nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17/05, e da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/05, uma capacidade de ocupação permanente de 825
pessoas/clientes/utentes.
Para uma circulação fluída e com o maior distanciamento possível, serão implementadas as
seguintes regras:
a) Delimitação do espaço circundante à feira;
b) Existência de dois acessos ao recinto da feira para entradas e saídas (Anexo I);
c) Existência de um corredor central para circulação entre as diversas ruas;

6.2. MERCADO MUNICIPAL
O mercado apresenta uma área total de, aproximadamente, 3900 m 2, tendo, consequentemente
e nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17/05, e da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29/05, uma capacidade de ocupação permanente de 195
pessoas/clientes/utentes.
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Para uma circulação fluída e com o maior distanciamento possível, é determinado o
encerramento de todos os portões de acesso ao mercado municipal a partir das 7.00 horas, com
exceção do portão principal localizado no lado poente e do portão localizado no lado sul, que
servirão para controlo de entradas e saídas e, consequentemente, da densidade populacional
dentro do recinto do mercado.

7. GESTÃO DE RESÍDUOS
Estão disponíveis no recinto da feira e mercado contentores para deposição quer de resíduos da fração
indiferenciados quer das frações recolhidas seletivamente (ecopontos).
Resíduos da Fração Seletiva – Embalagens de plástico e Papel cartão:
As embalagens de plástico devem ser colocadas no contentor amarelo e o papel e cartão no
contentor azul, que se encontram disponíveis no recinto.
Resíduos da Fração Indiferenciada – Lixo comum:
Os resíduos devem ser colocados dentro de sacos, que devem ser bem fechados e colocados
dento dos contentores de resíduos indiferenciados disponíveis no recinto.
Luvas, máscaras e outros equipamentos de proteção utilizados:
Estes materiais de proteção, mesmo que não estejam contaminados, devem ser sempre
depositados no contentor de recolha indiferenciada em saco bem fechado.
Não devem, em caso algum, ser colocados no ecoponto, pois não são recicláveis.

8. LOGÍSTICA
Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços,
nomeadamente:
Serviço Municipal de Fiscalização:
 Garante a fiscalização do mercado e da feira;
 Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano.
Serviço Municipal de Proteção Civil:
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 Articulação com a DGS;
 Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento da feira;
 Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao
funcionamento dos serviços (produtos de higiene, kits de proteção individual, etc.).
Divisão de Manutenção:
 Assegura a cedência, colocação e recolha de grades e baias no recinto da feira.
Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública:
 Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano;
 Assegura a desinfeção do espaço de permanência de casos suspeitos e dos recintos do
mercado e da feira;
 Assegura a higienização do recinto do mercado e da feira;
 Assegura a recolha de resíduos.
Força Policial Territorialmente Competente:
 Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do mercado e da
feira.

9. INFORMAÇÃO PÚBLICA
Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e
medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das
autoridades de saúde e os procedimentos definidos no presente Plano.
Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de
contágio e disseminação da doença.
Estes materiais foram distribuídos pelo recinto da feira.
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ANEXOS
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Anexo I

Anexo II
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LEVANTAMENTO DO EXISTENTE DO MERCADO MUNICIPAL
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Anexo IV

No âmbito do Plano de Contingêcia do Mercado Municipal e da Feira Semanal de Águeda, designa-se
como seu gestor, o fiscal municipal Vasco Malaquias, responsável por monitorizar a aplicação das regras
de contingência nos espaços em causa, centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar os dados
aos restantes membros da equipa, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se justifique.
Nas suas faltas, ausências e impedimentos, suceder-lhe-á o fiscal municipal Ricardo Dinis.

Contactos de Serviço:
Vasco Malaquias (ext.1227/962029857)
Ricardo Dinis (ext.1227/ 962029845)
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Anexo VI

ANEXO IV
Medidas para reabertura do
Posto de Turismo

COVID-19

Plano de Reabertura
POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA
(v_02)

junho de 2020

Imp-11-25_A08

Tipo de documento: Público.

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt – www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

Pág. 1 / 7

No seguimento do procedimento de reabertura do Posto de Turismo de Águeda, são
adotadas as medidas recomendadas pela DGS, previstas no Plano de Contingência do Município
de Águeda, bem como outras, entendidas como necessárias, de forma a garantir condições de
segurança para visitantes e colaboradores.
Tendo em conta a preocupação generalizada na retoma da atividade económica e social,
o Turismo de Portugal criou um selo “Clean and Safe” para distinguir as atividades turísticas que
assegurem o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo do vírus
COVID-19 e de outras eventuais infeções.
Desde logo foi proposta a adesão ao selo Clean & Safe, como forma de comunicar ao
visitante a adoção de todas as medidas possíveis, exigidas pela DGS e Turismo de Portugal, e
que garantem a sua segurança.

Como tal, e para abertura do Posto de Turismo de Águeda são asseguradas as seguintes
medidas:

Formação a todos os colaboradores


Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação especifica sobre:
1. Protocolo interno relativo ao surto de coronavírus COVID-19.
2. Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção
relativamente ao surto de coronavírus COVID-19, incluindo os procedimentos:
- Higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com água e sabão,
durante pelo menos 20 segundos ou usar desinfetante para as mãos que tenha
pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregandoas até ficarem secas.
- Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar lenço de
papel, que depois deve ser imediatamente deitado ao lixo; Higienizar as mãos
sempre após tossir ou espirrar e depois de se assoar; Evitar tocar nos olhos, nariz
e boca com as mãos.
- Conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores
e entre estes e os clientes, evitando (quando possível) o contacto próximo, apertos
de mão, beijos, postos de trabalho partilhados, reuniões presenciais e partilha de
comida, utensílios, copos e toalhas.
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Como cumprir a auto monitorização diária para avaliação da febre (medir a temperatura
corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição numa tabela
específica e individual), verificação de tosse ou dificuldade em respirar.
Disponibilização de termómetro infravermelho digital;



Como cumprir as orientações da Direção Geral de Saúde para limpeza de superfícies nos
postos de turismo.
Reforçar a limpeza diária de todas as áreas e disponibilizar material para que as
colaboradoras possam higienizar as superfícies e materiais;

Informação a todos os clientes


Está disponibilizada a todos os clientes a seguinte informação:
1. Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção
relativamente ao surto de COVID-19.
2. Qual o protocolo interno relativo ao surto de COVID-19.
Será aplicada a sinalética comum aos demais espaços bem como:
Marcações nas portas (indicação de entrada e saída diferenciada – ver anexo I);
Sinalética indicativa das regras de utilização do espaço nomeadamente:

• Lotação máxima;
• Marcações 2/2m;

• Obrigatoriedade de desinfeção das mãos à entrada e noutros pontos que
assim o exijam (sala de merchandising);
• Obrigatoriedade de entrar com máscara.
O Posto de Turismo possui


Equipamentos de proteção individual em número suficiente para os trabalhadores,
nomeadamente:
Máscaras descartáveis;
Luvas de látex;
Viseiras reutilizáveis;
Reforçando stock para assegurar o atendimento por turnos.



Stock de materiais de limpeza de uso único proporcional às suas dimensões, incluindo
toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em desinfetante, lixívia e álcool a 70º.
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Dispensadores de solução antissética de base alcoólica ou solução à base de álcool.
Dispensador de pé ou parede, para colocar na entrada do Posto de Turismo (a
fornecer pela CMA);
Dispensador de mesa, para colocar no balcão de atendimento do Posto de
Turismo.



Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico.
Já implementados em vários pontos do Posto de Turismo (reforçar sacos)



Nas instalações sanitárias (sempre que aplicável) equipamento para lavagem de mãos
com sabão líquido e toalhetes de papel.

O Posto de Turismo assegura


Lavagem e desinfeção, de acordo com o protocolo interno, das superfícies do espaço
ocupado pelos colaboradores e pelos clientes, garantindo o controlo e a prevenção de
Infeções e resistências aos anti-microbianos.
Colocar tampo em vidro na mesa de apoio (sala 1), sob o qual ficam informações
importantes e mapas;



Limpeza, várias vezes ao dia, das superfícies e objetos de utilização comum
(especialmente balcões).
Borrifador com solução desinfetante, a usar ao longo do dia nas diversas
superfícies;



Ser dada preferência à limpeza húmida, em detrimento da limpeza a seco e do uso de
aspirador de pó.



A renovação de ar feita com regularidade.
Manter as duas portas de vidro para o exterior abertas, sendo uma usada para
entrar no estabelecimento e a outra para sair deste;

A organização do serviço de Informação Turística assegura


A ocupação máxima por m2 recomendada pela Direção Geral de Saúde, no espaço de
circulação do cliente.



A manutenção da distância social de segurança entre os clientes, de acordo com as
recomendações da Direção Geral de Saúde.
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Colocação de acrílicos no balcão de atendimento/pagamento;
Marcações no chão, de 2 em 2 metros, para apelar ao respeito pela distância de
segurança no atendimento.
Outras já mencionadas.


A distribuição de informação, no âmbito da atividade, preferencialmente em suporte
digital/online.
Disponibilização de um tablet para mostrar ferramentas digitais ao visitante;
Promover o uso das apps e da informação em suporte online;
Disponibilização de avaliação do serviço e folhetos turísticos através de QR Code.



Ser evitado o contacto direto com o cliente ou com quaisquer objetos pessoais do
mesmo, incluindo na entrega direta de materiais ou produtos.
Aplicação de um tampo de vidro na mesa habitualmente usada para disponibilizar
flyers e outros materiais, mantendo apenas as informações essenciais visíveis e
devidamente acondicionadas entre a mesa e o tampo.
Plastificação de um exemplar de cada um dos flyers informativos do município
(flyers “VisitÁgueda” e mapas), para consulta no local e manuseamento exclusivo
pelo(s) trabalhador(es). Assegurada a desinfeção após cada atendimento.
Diminuição do nº de flyers disponíveis nas prateleiras e proibição de
remoção/toque nos mesmos, sendo fornecidos aos visitantes – sempre que assim
solicitado e por parte do(s) trabalhador(es) – apenas o(s) flyer(s) pretendido(s).



Que existe sempre ao serviço um colaborador responsável por acionar os procedimentos
em caso de suspeita de infeção (incluindo o contacto com o serviço nacional de saúde).
No caso de uma gestão comum de uma rede de postos de turismo admite-se a existência
de um responsável único.
Medidas presentes e previstas no Plano de Contingência Municipal.
Kit de apoio e sala de isolamento identificada no Plano de contingência Municipal;



O armazenamento dos resíduos produzidos pelos doentes suspeitos de infeção em saco
de plástico que, após fechado (ex. com abraçadeira) deve ser segregado e enviado para
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.

Horário de funcionamento
Horário de funcionamento do Posto de Turismo
A determinar
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Com estas medidas, pretende-se promover Águeda (e Portugal) como destino seguro do ponto
de vista de cuidados com a propagação do Coronavírus, reforçando a confiança a quem nos
visita.

Imp-11-25_A07

Tipo de documento: Público.

Pág. 6 / 7

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt – www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

Anexo I

Representação em planta do Posto de Turismo de Águeda, com identificação das áreas
de entrada e saída, diferenciadas. Será ainda aplicada no chão sinalética de distanciamento
social.

SAÍDA

ENTRADA
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ANEXO V
Medidas para reabertura do
Centro de Artes de Águeda

CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA
REABERTURA AO PÚBLICO

1. Medidas de prevenção
Toda a equipa deve adotar medidas de prevenção, bem como criar condições para que público e
visitantes as possam seguir quando se encontrem neste espaço.


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



Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;



Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias;



Utilizar máscara e/ou viseira, luvas descartáveis e gel desinfetante para uso individual no
atendimento ao público;



Roupa de trabalho de uso exclusivo nas instalações do Teatro ou Sala de Espetáculo e suscetível
de lavagem diária;



Calçado de trabalho de uso exclusivo nas instalações do Teatro ou Sala de Espetáculo;



Reforçar a limpeza e desinfeção dos espaços utilizados diariamente e a quantidade de vezes
adequada ao longo do dia;



Durante o período de realização e espetáculos, o aumento da frequência de limpeza e desinfeção
das instalações sanitárias por técnicos de limpeza e de “pontos de contacto” das áreas de
circulação de público (ex. Puxadores, manípulos, corrimões, etc.);
◦ prevê-se que a limpeza seja efetuada entre dois períodos - 11h e as 14 / 16h e as 19h, sendo
reforçada em dias de espetáculo. Nestas situações prevê-se a limpeza em permanência desde
o momento da chegada das equipas artísticas até à conclusão do espetáculo e respetivas
desmontagens de equipamentos;
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Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais estratégicos
(áreas de atendimento ao público, área de “isolamento”, entradas dos espaços de eventos),
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;



Sempre que possível manter as portas abertas para minimizar o toque nos respetivos puxadores/
manípulos. Nos casos em que tal não seja possível, recomenda-se a colocação de um assistente
de sala junto das portas, para as abrir e fechar.

2. Procedimentos Gerais para Público
Para entrada e durante toda a permanência no edifício, será obrigatório:


o uso de máscara;



o cumprimento do distanciamento físico (2 metros);



a desinfeção das mãos à entrada e à saída do edifício;



evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;



dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contacto físico entre o
colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático contactless);



seguir as orientações dos colaboradores do edifício;

Acesso ao elevador estará disponível apenas a pessoas com mobilidade condicionada e grávidas e
somente o colaborador terá chave para o seu funcionamento.
Nos dias em haja eventos devem manter-se os procedimentos gerais, reduzida a lotação do auditório e
áreas técnicas, definidas lotações para os restantes espaços destinados a receber público e adaptada toda
a circulação desde o exterior.
Os elementos da equipa do CAA deverão usar máscara e, os que tenham contacto com o público, como é
o caso do Bilheteiro, Frente de Casa e equipa de Assistentes de Sala, deverão estar equipados com viseira
e luvas. Todos os espaços devem ser limpos e desinfetados antes e depois de cada evento, devendo darse especial atenção ao elevador e máquina de vending, situada no Café Concerto, cujas superfícies de
interface devem ser desinfetadas com a maior frequência possível, idealmente, entre utilizações.

Imp-14-05

Tipo de Documento: Público.

Praça do Município – 3754-500 ÁGUEDA PORTUGAL
Tel (+351) 234610070 – Fax (+351) 234610078 – Linha Verde: 800203197
e-mail presidente@cm-agueda.pt – www.cm-agueda.pt
NIF 501090436

Pág. 2 / 7

Auditório
A lotação do Auditório deve ser reduzida de acordo com as seguintes orientações:


Só podem existir bilhetes para lugares sentados;



Os lugares sentados estão devidamente identificados;



Os lugares ocupados devem ter pelo menos 1 lugar de intervalo entre espetadores que não sejam
coabitantes, sendo que na fila seguinte e anterior os lugares deverão ficar desencontrados;



O avant-scéne do palco do CAA deve ficar, sempre que possível, desimpedido para que se cumpra
a distância mínima de 2 metros até à primeira fila de espetadores. Caso o espetáculo não permita
e se utilize a área do avant-scéne as duas primeiras filas da plateia terão que ser suprimidas;



De forma a reduzir a movimentação de pessoas dentro da sala ou restantes zonas não devem
existir intervalos durante os espetáculos. Nos espetáculos onde tal não seja possível, a duração do
intervalo deve ser reduzida ao mínimo possível. Deve-se recomendar aos espetadores para
permanecerem sentados até ao reinício do espetáculo;



Abertura e encerramento de portas para as salas assegurados exclusivamente pelos assistentes
de sala.

Ver Anexo 1 (Planta Auditório com lotação reduzida).

Palco do Auditório
Tendo em conta a área do palco do auditório, as bandas que nele atuem, poderão ter entre doze a
catorze elementos.
Normas para trabalhos de montagem/desmontagem, acompanhamento de ensaios e nos bastidores dos
espetáculos:


Manter as portas abertas sempre que possível e o máximo de tempo possível;



Utilização de máscara e/ou viseira, luvas descartáveis, roupa de trabalho e calçado para uso
exclusivo nas instalações, proteção de cabelo, gel desinfetante para uso individual;
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Desinfeção de equipamentos técnicos, ferramentas e adereços antes da sua utilização;



Limpeza e higienização diária do equipamento e do vestuário utilizados em ensaios e espetáculos;
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Comunicação prévia às companhias/equipas externas sobre o protocolo de segurança e higiene
implementado.

Atentos ao cumprimento das regras de saúde e segurança é no entanto de relevar que dada a natureza e
especificidade de alguns corpos artísticos nomeadamente cantores, músicos de instrumentos de sopro e
bailarinos, terá de existir alguma flexibilidade no que diz respeito às distâncias a manter em rpol de uma
atuação ou prestação artística de qualidade.

Palco do Café Concerto
As bandas que atuem no Café Concerto não poderão exceder os três elementos.
Para espetáculos no Café Concerto a lotação a aplicar não deverá exceder os 20 lugares que serão lugares
sentados e marcados.

Camarins
Os

camarins

coletivos

poderão

ser

ocupados

por

três

pessoas,

no

máximo.

Os camarins individuais não poderão ser ocupados por mais do que um elemento.
A permanência no interior dos camarins deve ser reduzida ao mínimo tempo possível.
Para circulação no corredor dos camarins será obrigatório o uso de máscara e o cumprimento da distância
de segurança. Os artistas não serão obrigados a manter a máscara em palco. Assim, para garantir o
cumprimento das normas, entre os camarins e o palco será colocado um suporte para que os artistas
deixem as suas máscaras, devidamente identificadas, e possam colocá-las de novo, no regresso aos
camarins.

Circulação / Acessos
De forma a evitar a concentração de público no foyer, o acesso ao auditório deve ser mediado a partir do
exterior do edifício, onde deverão estar três colaboradores que se devem certificar de que o público que
esteja para entrar no edifício cumpre o distanciamento físico. Ainda no exterior, junto de cada porta,
deverá haver sinalética em suporte vertical indicando direções.
Antes da abertura de portas o único acesso ao interior deverá ser a porta de emergência junto à livraria,
apenas para quem pretenda dirigir-se à bilheteira ou ao Café Concerto. Neste último o mobiliário será
Imp-14-05
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reduzido, bem como a lotação, cujo controle estará a cargo do assistente que se encontre na porta de
emergência, junto da entrada do Café Concerto.

ABERTURA DE PORTAS / ENTRADA DE PÚBLICO
1- Abrir portas interiores e exteriores do auditório;
2- Abrir portas de emergência (A e B) e porta giratória (C).
Ver anexo 2, 3, 4 e 5
A) Junto do Café Concerto para acesso ao Piso 1, a Balcão e Frisas B e C
B) Junto da Livraria para acesso a Plateia Par, Frisa A Par e Bilheteira.
C) A porta giratória para acesso a Plateia Ímpar e Frisa A Ímpar. O gel desinfetante deve estar disponível
no exterior da porta giratória e de uso obrigatório por parte do público antes da sua utilização.
Para acesso à bilheteira não deverão entrar no foyer mais do que três pessoas de cada vez respeitando o
distanciamento entre si.
A entrada no edifício será faseada segundo as indicações dos assistentes posicionados nas portas para o
exterior (A, B e C).
Toda a circulação no interior do edifício deverá ser guiada pelos delimitadores de percurso (postes com
fitas).
A entrada dos espetadores no Auditório deve ser realizada por ordem de fila e de lugar, no sentido do
lugar mais afastado da entrada para a entrada, evitando o cruzamento entre espetadores.
O corredor de acesso a Plateia e Frisa A Ímpares nunca poderá ser lugar de permanência, pelo que o
assistente responsável pelo controlo de acessos a estes setores deverá posicionar-se junto do elevador,
no início do corredor, controlando também o acesso aos WC1. Cuja ocupação não deverá ultrapassar as
três pessoas no WC feminino, e duas pessoas no WC masculino. Sendo que existe também um WC para
pessoas com deficiência, estando este ocupado, o N.º máximo de utilizadores do WC1 não deve exceder
as cinco pessoas.
Deve manter-se a prioridade a pessoas com mobilidade reduzida.
O WC3 no Piso 1 deve estar reservado ao público do Balcão e Frisas B e C, com uma ocupação máxima de
quatro pessoas. Duas no WC feminino e duas no masculino.
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No foyer, como nos WC e em outras áreas interiores, o número de pessoas deverá estar sempre
controlado e gerido pela equipa da Frente de Casa.
A equipa do CAA deve agir no sentido de garantir que ao entrar no auditório, o público ocupa de imediato
os lugares indicados, não permitindo a formação de aglomerados nas escadas, antecâmaras ou outras vias
de acesso que devem ser mantidas desimpedidas. No anúncio de sala serão transmitidas as indicações
habituais, assim como a de que, no final do espetáculo todo o público deve permanecer no seu lugar
aguardando indicação para saída que será moderada pelos assistentes. A mensagem deverá apelar à
colaboração de todos no cumprimento das normas e percursos estabelecidos para a circulação.

FIM DE ESPETÁCULO / SAÍDA DE PÚBLICO
No final do espetáculo deverá soar uma mensagem, reforçando o anúncio de sala ouvido no início,
lembrando o público que deve permanecer no lugar até indicação dos assistentes, e apelando ao
cumprimento dos percursos para saída sem paragens.
A saída dos espetadores da sala deve ser realizada, no sentido do lugar mais próximo da saída para a
saída, evitando o cruzamento entre espetadores.
No final de cada espetáculo, caso o auditório esteja ocupado em todos os setores, a saída deve fazer-se
pela seguinte ordem:
1- Frisas C (Em simultâneo, pares pelos lado par e ímpares pelo lado ímpar);
(após saída do último ocupante da Frisa C)
2- Frisas B (Em simultâneo, pares pelos lado par e ímpares pelo lado ímpar);
(após saída do último ocupante da Frisa C)
3- Balcão, Fila A (Lugares pares, pelo lado par e ímpares pelo lado ímpar) ;
(após saída do último ocupante do Balcão, Fila A)
4- Balcão Fila C, seguindo o mesmo processo;

A saída da Plateia e do Balcão podem ocorrer em simultâneo, pois terão definidos percursos distintos.
Assim, à semelhança do Balcão, a saída da Plateia deve começar pela Fila A, segundo o mesmo sistema,
pares pelo lado par e ímpares pelo lado ímpar, repetindo o esquema fila-a-fila até à última fila ocupada na
Plateia e, por último, as Frisas A, cada uma pelo lado correspondente.
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Exposições
Sala Estúdio
As visitas às exposições na sala estúdio serão limitadas a 6 pessoas em simultâneo.

Espaço Expositivo
As visitas ao espaço expositivo do CAA serão condicionadas a 16 pessoas em simultâneo divididas em dois
grupos e conduzidas por duas pessoas do Projeto Educativo, de forma a que nunca se cruzem no espaço.
Ver Anexo 7

3. Plano de comunicação
- Divulgar o Plano de Contingência junto dos profissionais do edifício, voluntários que colaboram como
Assistentes de Sala, e nos meios de comunicação online do equipamento;
- Disponibilizar o Plano no site do CAA;
- Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços do CAA;
- Todo o plano poderá ser reavaliado e atualizado sempre que necessário.
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Anexo 1 - Planta do Auditório com lotação reduzida

BALCÃO

FRISA A PAR

PALCO

Plateia - 213 lugares (inclui 2 lugares de mobilidade reduzida)
Frisa A - 24 lugares
Balcão - 66 lugares
Frisa B - 8 lugares
Frisa C - 16 lugares
Total - 327 lugares

1 pax
2 pax
3 pax
4 pax
5 pax

FRISA ÍMPAR

FRISA A ÍMPAR

FRISA PAR

RÉGIE

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

DELIMITADORES DE PERCURSO

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

ACESSO A BILHETEIRA E
PLATEIA PAR E FRISA A PAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

ACESSO A BALCÃO E FRISAS B E C

ACESSO A PLATEIA ÍMPAR E FRISA A ÍMPAR

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 2 - Planta de circulação para entradas em dias de espetáculo - foyer piso 0

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

DELIMITADORES DE PERCURSO

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

WC MASC.

WC PMR.

WC FEM.

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

2

WC FEM.

WC MASC.

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

SAÍDA DA BILHETEIRA E
PLATEIA PAR E FRISA A PAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

SAÍDA DO BALCÃO E FRISAS B E C

SAÍDA DA PLATEIA ÍMPAR E FRISA A ÍMPAR

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 3 - Planta de circulação para saídas em dias de espetáculo - foyer piso 0

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

ACESSO AO BALCÃO PAR E
FRISA B E C PAR

JARDIM DE INVERNO

ELEV.

33

ESPAÇO EXPOSITIVO

SALA ESTÚDIO

ACESSO AO BALCÃO ÍMPAR E
FRISA B E C ÍMPAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 4 - Planta de circulação para entradas em dias de espetáculo - foyer piso 1

3

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

SAÍDA DO BALCÃO PAR E
FRISA B E C PAR

JARDIM DE INVERNO

ELEV.

3

WC FEM.

WC MASC.

ESPAÇO EXPOSITIVO

SALA ESTÚDIO

SAÍDA DO BALCÃO ÍMPAR E
FRISA B E C ÍMPAR

PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 5 - Planta de circulação para saídas em dias de espetáculo - foyer piso 1

Palco

WC CAFÉ CONCERTO

WC FOYER 0

PERCURSO

Auditório

CAMARINS

1

ELEV.

TE

HE

BIL

IRA

SALA DE ISOLAMENTO (SI)

2

ACESSO À BILHETERA,
ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

PRAÇA DA CHAMINÉ

CAFÉ CONCERTO

SAÍDA DO ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

SAÍDA DA BILHETEIRA,
ESPAÇO EXPOSITIVO E SALA ESTÚDIO

WC SI

ESTACIONAMENTO

Anexo 6 - Planta de circulação para entradas e saídas - foyer piso 0

3

WC FOYER 1

PERCURSO

Palco

Auditório

SAIDA DA
SALA ESTÚDIO

JARDIM DE INVERNO

ELEV.

33

SALA ESTÚDIO

ACESSO À
SALA ESTÚDIO

ACESSO AO ESPAÇO
EXPOSITIVO

ESPAÇO EXPOSITIVO
PRAÇA DA CHAMINÉ

Anexo 7 - Planta de circulação para entradas e saídas - foyer piso 1

ANEXO VI
Medidas para reabertura do
Águeda Living Lab

ÁGUEDA LIVING LAB - ALL
REABERTURA AO PÚBLICO

Horário de funcionamento:
Segunda-feira a Sexta-feira - 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

PROCEDIMENTOS INTERNOS
- O colaborador usa equipamento de proteção individual no atendimento;
- Existência de gel desinfetante à entrada do ALL;
- Higienização regular de todas as super"cies de contacto e áreas comuns.

PROCEDIMENTOS PARA O PÚBLICO
- A entrada no ALL apenas poderá ser efetuada desde que cumprida a legislação em vigor,
nomeadamente o uso de máscara ou viseira, e a obrigatoriedade de desinfeção das mãos à entrada e
saída do ALL;
- A permanência no interior do ALL, pelos munícipes, apenas é permi(da para efeitos de u(lização com
pré-inscrição através do telefone 234 180 155 ou email all@cm-agueda.pt nos seguintes intervalos 10:3011:20, 11:30-12:20, 14:30-15:20, 15:30-16:20, 16:30-17:20 (é possível acumular janelas horárias), sendo
obrigatória a espera no exterior do edi"cio;
- A ordem de entrada e deﬁnição dos lugares é assegurada pelo colaborador do ALL;
- No interior do ALL deve ser man(da a distância de segurança de 2 metros, bem como a localização de
cada computador;
- Os teclados, ratos e ferramentas devem ser desinfetados antes e após cada u(lização individual;
- Não é permi(da a u(lização livre dos computadores existentes. Serão disponibilizados apenas 4
computadores. A permanência não deve exceder os 60 minutos.
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ANEXO VII
Medidas para reabertura das
Piscinas Municipais

PLANO DE REABERTURA DAS
PISCINAS MUNICIPAIS DE
ÁGUEDA
Manual de Procedimentos para utilização das
Piscinas Municipais de Águeda

Manual de Procedimentos para utilização das Piscinas Municipais de Águeda
- Reabertura das piscinas municipais –

Aplicação
Aplica-se a todos os utilizadores informais das Piscinas Municipais de Águeda
independentemente da sua condição de atleta federado ou não federado e do seu tipo de
inscrição.
Medidas de prevenção
Todos os colaboradores deve adotar medidas de prevenção, bem como criar condições para que
alunos/atletas as possam seguir quando se encontrem neste espaço.
 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos
20 segundos;
 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias;
 Utilizar máscara e/ou viseira, luvas descartáveis e gel desinfetante para uso individual no
atendimento ao público;
 Reforçar a limpeza e desinfeção dos espaços utilizados diariamente e a quantidade de vezes
adequada ao longo do dia;
 Durante o período de realização de aulas/treinos, o aumento da frequência de limpeza e
desinfeção das instalações sanitárias por técnicos de limpeza e de “pontos de contacto” das
áreas de circulação de público (ex. Puxadores, manípulos, corrimões, etc.);
 Prevê-se que a limpeza seja efetuada entre dois períodos – 12:30h e as 14h / 21:30h e as
23h.
 Reforçar produtos de limpeza e desinfeção;
 Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais
estratégicos (áreas de atendimento ao público, área de “isolamento”, entrada das piscinas),
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;
 Sempre que possível manter as portas abertas para minimizar o toque nos respetivos
puxadores/ manípulos.

Normas de Segurança e Controlo Sanitário
Âmbito Geral
No atendimento ao público deve ser privilegiada a marcação prévia para a deslocação ao balcão
de atendimento das Piscinas Municipais de Águeda, apenas na impossibilidade de ser realizado
de forma online/contacto telefónico.
 É obrigatória a utilização de máscara individual de proteção a todos os utentes que acedam
às Piscinas Municipais, exceto quando realizam a sua atividade desportiva;
 É de obrigação pessoal o cumprimento das medidas de higiene e segurança sanitária
estabelecidas pelas Autoridades de Saúde;
 É proibido o acesso às instalações de qualquer pessoa que tenha tido sintomas de Covid19 ou
que tenha estado em contacto com pessoas contagiadas;
 Está salvaguardado o reforço do serviço de limpeza e desinfeção das Piscinas Municipais.

Lotação Piscinas Municipais de Águeda
A lotação das piscinas municipais deve ser reduzida de acordo com as seguintes orientações:
Piscinas Interiores:
Tanque Desportivo de 25 metros:


6 Alunos/Atletas: Correspondente a 1 aluno por pista

Tanque Aprendizagem de 25 metros:


3 Alunos/Atletas: Correspondente a 1 aluno por pista

Piscinas Exteriores:


25 Pessoas dentro de água



50 Pessoas fora de água( lugares marcados)

Zona de Atendimento (receção)


É obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das mãos à entrada;



Devem ser cumpridos os circuitos e sinalética em toda a Instalação;



Deve ser assegurada uma distância de segurança de pelo menos 2 metros entre pessoas;



Para atendimento, retirar senha e privilegiar a espera no exterior, no caso de ocupação
dos postos de atendimento;



O utente deve permanecer o mínimo tempo possível na receção, salvaguardando o
distanciamento social em todos os momentos;



Durante o período de permanência nas instalações, os utentes não se devem fazer
acompanhar por familiares ou outros, salvo no caso de menores de idade e pessoas com
necessidades especiais;



O utente só deve aceder à limitação da área do Balcão de Atendimento, apenas à sua
chamada;



Evitar os pagamentos em dinheiro;



WC’s na zona de atendimento, com lotação de 1 pessoa por espaço/género;



O utente deve evitar contactos desnecessários em qualquer superfície ou objeto
permanente na instalação.



O acesso ao elevador estará disponível apenas a pessoas com mobilidade condicionada
e grávidas e somente o colaborador terá chave para o seu funcionamento.

Zona do Varandim
 Para evitar a permanência de pessoas, não praticantes, nas Instalações das Piscinas Municipais,
o varandim e as respetivas áreas de acesso (1.º piso) estarão encerradas.
Zona de acesso aos Balneários


O acesso de acompanhantes aos balneários deve ser efetuado respeitando as Normas
de Utilização;



As entradas nos balneários das Piscinas devem ser feitas seguindo o circuito de acessos
(entrada e saída) e as portas devem estar, sempre que possível abertas para evitar o seu
manuseamento;



Evitar tocar em superfícies como maçanetas, puxadores e torneiras;



Proibida a utilização dos Secadores Fixos;



Proibida a utilização dos duches;



Os cacifos disponíveis serão reduzidos para evitar o contato físico entre utentes;



Evite trazer pertences desnecessários para os espaços comuns, nomeadamente
balneários, bancos, lavatórios, para evitar a contaminação destes.

Capacidade dos Balneários Interiores


Balneário Masculino 1- Capacidade máxima de 4 pessoas;



Balneário Masculino 2- Capacidade máxima de 4 pessoas;



Balneário Masculino 3- Capacidade máxima de 4 pessoas;



Balneário Feminino 1- Capacidade máxima de 8 pessoas;



Balneário Feminino 2- Capacidade máxima de 5 pessoas;

Capacidade dos Balneários Exteriores
Os balneários exteriores estarão encerrados.

Aulas/Treinos


Todos os utentes deverão chegar o mais perto possível da hora de início da
aula/aula/treino;



Atribuição a cada atleta 1 pista por período de aula/treino;



O professor ou treinador deve usar mascara ou viseira;



O tempo de permissão de entrada, antes da aula/treino, será reduzido 10 minutos de
forma a minimizar o tempo de permanência nos balneários;



Entre cada aula/treino será salvaguardado um período mínimo de 30 minutos, para
evitar o contacto entre os utentes no momento de entrada e saída do tanque e o
cruzamento nos balneários, permitindo também a sua limpeza e desinfeção;



Deve ser mantido o distanciamento social, de acordo com as recomendações da DGS,
em todos os momentos, incluindo nos tempos de descanso da aula/aula/treino;



Evitar o contato físico entre treinadores e atletas;



Proibida a permanência na zona do cais;



Privilegiar, quando possível e em segurança, a entrada e saída pelos bordos das piscinas;



Evitar cruzamentos de utentes nos tanques, lava-pés e acesso aos balneários.

Desinfeção:
No final de cada bloco de 90 minutos de treino será realizada desinfeção de todos os espaços
ocupado pelos atletas;
Bloco

Horário

Desinfeção

1

9h-10:30h

10:30h- 11h

2

11h-12:30h

12:30h- 13h

3

15h-16:30h

16:30h- 17h

4

17h-18:30h

18:30h- 19h

5

19h-20:30h

20:30h- 21h

Circulação / Acessos
De forma a evitar a concentração de alunos/atletas, o acesso às piscinas deve ser mediado a
partir do exterior do edifício, onde deverá estar um colaborador que se deve certificar de que o
alunos/atletas que esteja para entrar no edifício cumpre o distanciamento físico.
Ver anexo 1- Planta de circulação para entradas e saídas das piscinas interiores
Ver anexo 2- Planta de circulação para entradas e saídas das piscinas exteriores

Entrada dos Alunos/Atletas
1- Abrir portas interiores e exteriores das piscinas municipais; O gel desinfetante deve estar
disponível no exterior da porta e de uso obrigatório por parte dos alunos/atletas antes da
sua entrada;
2- A entrada no edifício será faseada segundo as indicações do colaborador posicionado na
entrada;
3- Toda a circulação no interior do edifício deverá ser guiada pelas setas colocadas no chão;
4- No final da aula/treino devem cumprir os percursos delineados de saída sem paragens;

Plano de comunicação


Divulgar o Plano de Contingência junto dos colaboradores do edifício, professores e
treinadores;



Afixar informação em suporte escrito e pictórico nos diversos espaços das piscinas
Municipais;



Todo o plano poderá ser reavaliado e atualizado sempre que necessário.

Termos Específicos
Ficam autorizados a utilizar as Piscinas Municipais de Águeda os utilizadores que não
apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID‐19 (tosse, febre (>38º), dificuldade
respiratória, corrimento nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas
articulações, cansaço ou outro sintoma suspeito).
Deve ser garantido o cumprimento estrito das recomendações das autoridades de saúde
competentes e das normas técnicas em vigor, nomeadamente referentes ao nível sanitário e de
segurança, garantindo sempre condições de distanciamento físico, de higiene das mãos e de
superfícies, e assegurando a disponibilização e utilização por todos de materiais e equipamentos
de proteção individual, designadamente meios de lavagem das mãos, solução antissética de
base alcoólica ou máscaras de uso geral.

Cronograma das piscinas municipais de Águeda
Abertura exclusiva para o clube:
- 6 julho a 31 de julho;
Abertura da piscina exterior
- 3 agosto a 30 de agosto;
Abertura da piscina interior ao público
- 1 setembro;

Anexo 1- Planta de circulação para entradas e saídas das piscinas Interiores

Anexo 1- Planta de circulação para entradas e saídas das piscinas exteriores

