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1. Enquadramento 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de 

contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das 

atividades essenciais. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das 

quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 

de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação. 

Este documento que tem em conta cada estabelecimento, em cumprimento do disposto no 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por plano de contingência, deverá 

ter em consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de 

orientações que permite a preparação e adequação da resposta de cada escola, 

centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos 

alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da 

atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

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

COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como 

pneumonia. 
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2. Coronavírus (COVID-19) 

2.1 Questões frequentes 

A seguir apresentam-se questões frequentes retiradas do sítio da Internet da Direção Geral 
de Saúde (DGS). 

2.1.1. O que é um Coronavírus? 

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.  

2.1.2. O que é este novo Coronavírus? 

O novo Coronavírus, designado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro 

de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido identificado 

antes em seres humanos.   

2.1.3. O COVID-19 é o mesmo que o SARS? 

Não. Os Coronavírus são uma família larga de vírus e o COVID-19 não é igual ao que 

causa o SARS (Síndrome Respiratório Agudo Grave). Contudo, análises genéticas 

demonstram que são relacionados. 

2.1.4. Como se transmite? 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);   

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas;   

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

 

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

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

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e 

ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus 

e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).   
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2.1.5. Os animais domésticos podem transmitir o COVID-19? 

Não. De acordo com informação da Organização Mundial da Saúde (OMS), não há 

evidência de que os animais domésticos, tais como cães e gatos, tenham sido infetados e 

que, consequentemente, possam transmitir o COVID-19. 

2.1.6. Quais os sinais e sintomas? 

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

como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

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

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

2.1.7. Qual o período de incubação? 

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

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

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

da última exposição a caso confirmado.  

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

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

contaminados).   

2.1.8. Existe uma vacina? 

Não existe vacina. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as 

investigações para o seu desenvolvimento. 

2.1.9. Existe tratamento? 

O tratamento para a infeção por este novo Coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas 

apresentados.  

2.1.10. Os antibióticos são efetivos a prevenir e a tratar o novo Coronavírus? 

Não, os antibióticos não são efetivos contra vírus, apenas bactérias. O COVID-19 é um 

vírus e, como tal, os antibióticos não devem ser usados para a sua prevenção ou 

tratamento. Não terá resultado e poderá contribuir para o aumento das resistências a 

antimicrobianos. 
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2.1.11. Qual o risco? 

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a evolução 

do surto. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a Direção-

Geral da Saúde (DGS) emitem comunicados diários com o sumário da informação e 

recomendações mais recentes.  

2.1.12. Como me posso proteger? 

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de 

higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença: 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 

(com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de 

papel no lixo); 

 Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou 

após contacto direto com pessoas doentes; 

 Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.  

2.1.13. Necessito de usar máscara facial se estiver em público? 

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para 

proteção individual, exceto nas seguintes situações: 

 Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);  

 Suspeitos de infeção por COVID-19; 

 Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19. 

2.1.14. É seguro receber cartas ou encomendas da china? 

Sim, a Organização Mundial de Saúde considera seguro. Até ao momento, não é 

conhecida a capacidade de transmissão da doença através do contacto com superfícies ou 

objetos, pelo que as precauções a ter são as relacionadas com medidas gerais de higiene. 

2.1.15. O que é um contacto próximo? 

Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

 Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;    

 Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19; 

 Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por COVID-

19; 
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 Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por 

COVID-19 (ex: sala de aula); 

 Viagem com doente infetado por COVID-19. 

Numa aeronave: 

 2 lugares à esquerda do doente, 2 lugares à direita do doente, dois lugares nas duas 

filas consecutivas à frente do doente e dois lugares nas duas filas consecutivas atrás do 

doente; 

 Companheiros de viagem do doente; 

 Prestação de cuidados diretos ao doente; 

 Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente; 

 Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da 

aeronave, considerar todas as pessoas como contacto próximo. 

Num navio: 

 Companheiros de viagem; 

 Partilha da mesma cabine; 

 Prestação de cuidados diretos ao doente; 

 Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente;   

 A Autoridade de Saúde pode considerar como contato próximo outros indivíduos não 

definidos nos pontos anteriores (avaliação caso a caso). 

2.1.16. Como viajante, o que devo fazer? 

 A OMS não recomenda, nesta fase, restrições de viagens e trocas comerciais para a 

China; 

 Se tiver como destino a China, deve seguir as recomendações das autoridades de 

saúde do país e as recomendações da OMS, referidas em: “COMO ME POSSO 

PROTEGER?”; 

 Para viajantes regressados da China e que apresentem sintomas sugestivos de doença 

respiratória, durante ou após a viagem, antes de se deslocarem a um serviço de saúde, 

devem ligar 808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua condição de saúde e 

história de viagem, seguindo as orientações que vierem a ser indicadas. 
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3. Plano de Contingência da ESALV 

 

O presente plano de contingência descreve os procedimentos preventivos a realizar pela 

escola, assim como responde às seguintes questões:   

 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?  

 

A ESALV definiu responsabilidades, através de uma estrutura de comando e controlo, rede 

de comunicação de contactos atualizada, identificou os profissionais de saúde e respetivos 

contactos, designadamente, as Autoridades de Saúde Locais.   

  

3.1 Procedimentos preventivos   

Os procedimentos que se seguem visam a prevenção da propagação do COVID-19 de 

alunos e docentes e pessoal não docente da ESALV. 

 

3.1.1. Regresso de deslocações ao estrangeiro  

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

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

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

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

Os alunos, docentes ou trabalhadores não docentes e demais acompanhantes que tenham 

regressado ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha 

regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela 

DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a 

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

dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.  

 

 

 



Plano de Contingência COVID-19 

ESALV Março de 2020 10 

3.1.2. Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato 
à linha do Serviço Nacional de Saúde (linha SNS 24) 

A linha SNS 24, através do contacto telefónico 808 24 24 24, analisará o risco em concreto 

e dará as devidas recomendações/orientações.  

  

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.  

  

 

3.1.3. Designação de Ponto Focal 

A Direção da ESALV é responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19, 

funcionando como Ponto Focal, em colaboração com as professoras Ana Maria Tildes 

Gomes Soares e Isabel Cristina da Costa Caseiro e a assistente operacional Maria Helena 

Ferreira Alves. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada a situação de doença 

enquadrada do aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19. 

Sempre que for detetada um caso suspeito de um aluno, docente ou trabalhador não 

docente com sintomas na escola, a Direção deverá ser informada para que seja 

assegurado o cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência 

para a Doença por Coronavírus (COVID-19) da ESALV. 

O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de 

“isolamento” designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos 

estabelecidos no presente Plano de Contingência. 
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3.1.4. Medidas de isolamento   

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.  

Na ESALV, a sala de “isolamento” será a Sala ERASMUS, localizada em frente ao 

Bloco C1. A referida área está devidamente identificada e foi comunicada a toda a escola.  

A colocação de um aluno, docente ou trabalhador não docente suspeito de infeção por 

COVID-19 numa área de “isolamento” visa impedir que outros estudantes, docentes ou 

trabalhadores não docentes possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como 

principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível na Escola. 

A área de “isolamento” tem ventilação natural e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta 

área deverá, preferencialmente, estar equipada com: 
 

 telefone; 

 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do aluno, docente ou trabalhador não 

docente suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM); 

 kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

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

 solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área); 

 toalhetes de papel; 

 máscara(s) cirúrgica(s); 

 luvas descartáveis; 

 termómetro. 

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária para a utilização 

exclusiva do caso suspeito. 

 

3.1.5. Classificação de um caso suspeito   

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na 

informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença 

(ECDC). 
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Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Febre 

OU 

Tosse 

OU 

Dificuldade 
respiratória 

E 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início de 

sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 

 

 
 

3.1.6. Procedimentos em caso suspeito   

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) 

e, caso se encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de 

contingência. Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).   

Nas situações necessárias, o responsável acompanha o aluno até à área de “isolamento”.   

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve 

cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.   

O profissional de saúde da linha SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19.   

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:   

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  

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

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.    

 

Desta validação o resultado poderá ser:   

 Caso 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.   
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 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.   

 

A Diretora informará de imediato o Delegado Regional de Educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  

  

3.1.7. Procedimentos perante um caso suspeito validado   

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

vez informa a Autoridade de Saúde Local.   

 

A Autoridade de Saúde Local informa 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.   

 

 

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 que, após ser fechado 

(ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a 

gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.    
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3.1.8. 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:   

 

“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” (casual) 

 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.   

 

 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 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.   
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4. Questões finais 

4.1 Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores 
não docentes e visitantes pode causar na escola? 

Antes de mais, a escola estará atenta colocando em prática o procedimento de vigilância 

de contactos próximos como medida de precaução, sendo que esta vigilância decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.   

No que diz respeito a deslocações ao estrangeiro, não tendo sido decretada pela DGS, até 

ao presente momento, qualquer restrição, recomenda-se a devida ponderação 

relativamente à conveniência dessas deslocações. Desta forma, os aluno, docentes ou 

trabalhadores não docentes e demais acompanhantes que tenham regressado ou que 

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

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

subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, bem como evitar cumprimentos sociais 

com contacto físico.  

 

4.2 O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de 
infeção? 

A Direção da ESALV é responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19, 

funcionando como Ponto Focal. Este será o elemento que acompanhará o caso suspeito 

até à área de “isolamento” designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os 

contactos estabelecidos no presente Plano de Contingência. 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e 

infetados. Na ESALV, a sala se “isolamento” será a Sala ERASMUS, localizada em 

frente ao Bloco C1. A referida área está devidamente identificada e foi comunicada a toda 

a escola.  

 

4.3 O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, 
trabalhador não docente ou visitante suspeitos de infeção? 

Tal como foi referido no item 3.1.6., quem apresente critérios compatíveis com a definição 

de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, informa a direção da escola e, 

caso se encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de 

contingência. Seguidamente contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).   
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Nas situações necessárias, o Ponto Focal (responsável) estará a acompanhar o aluno, 

docente ou trabalhador não docente com sintomas na área de “isolamento”, cumprindo as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.   

O profissional de saúde da linha SNS 24 questiona o suspeito (ou acompanhante) quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19 e indicará os passos a seguir. 

A Diretora informará de imediato o Delegado Regional de Educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  

 

 

 

 

 

 

A Diretora da ESALV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção Geral de Saúde recomenda a leitura atenta das Orientações, 

Informações e Notas da DGS, a consultar na página da DGS disponível no 

link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo atualizadas sempre 

que exista evolução da situação.   

  

https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
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