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1. INTRODUÇÃO 

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. 

 

SARS-CoV-2 é o nome do novo coronavírus que foi detetado na China, na Cidade de Wuhan, no 

final de 2019, e que significa “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2”. A COVID-19 

é a doença que é provocada pela infeção do coronavírus SARS-CoV-2. Este novo agente nunca 

tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na referida 

cidade. A fonte da infeção é, ainda, desconhecida.  

 

Relativamente a sinais e sintomas, a DGS informa que 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. 

 

Em face desta realidade, os organismos internacionais e as autoridades nacionais de Saúde vêm 

alertando a sociedade e as empresas para a ameaça de uma possível pandemia de vírus COVID-

19, recomendando a preparação de planos de contingência. 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

É obrigação do empregador assegurar aos seus trabalhadores as condições de segurança e de 

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

 

À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Publica, 

procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e 

estabelecimentos e determinando quando necessário, medidas corretivas, incluindo a 

interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos. 

 

Na sequência da publicitação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, e em alinhamento 

com a Orientação n.º 006/2020, de 26 de fevereiro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

considerando a necessidade de todos os empregadores públicos procederem à elaboração dos 
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respetivos Planos de Contingência no prazo de 5 dias úteis, e conforme orientações da Direção-

Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), o Município de São Brás de Alportel 

elaborou o presente Plano de Contingência – Infeção pelo Coronavírus SARSCoV-2 (Agente 

causal da COVID-19), 

 

O plano de contingência, que se aplica a todos os serviços da autarquia, será revisto e atualizado 

à medida que a referida orientação técnica vá sendo atualizada através do site da DGS:  

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas.aspx 

 

 

1.2. OBJETIVOS DO PLANO 

O presente Plano de Contingência tem como objetivo geral prevenir a propagação e gerir os 

impactos de eventuais casos suspeitos de infeção provocada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 nos 

trabalhadores e serviços da autarquia, de forma a que seja assegurada a prestação dos serviços 

públicos essenciais à população. 

 

Assim, o plano descreve as principais medidas a implementar pela Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel para garantir a contingência provocada pela infeção, definindo na generalidade os 

procedimentos a adotar perante um trabalhador com sintomas. 

 

São objetivos específicos do presente plano: 

a) Definir a estrutura de decisão e de coordenação do plano na Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel; 

b) Definir as medidas de prevenção e proteção para minimizar as condições de propagação 

do Coronavírus SARS-CoV-2 a adotar pelos serviços da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, de acordo com as normas, orientações e procedimentos da DGS; 

c) Identificar os trabalhadores que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um 

maior risco de infeção por SARS-CoV-2; 

d) Definir quais os serviços municipais essenciais para a prestação dos serviços básicos à 

população e criar as condições para que os mesmos se mantenham em funcionamento; 

e) Preparar o plano de informação/formação a prestar aos trabalhadores sobre o 

Coronavírus SARS-CoV-2; 
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f) Preparar o Plano de Comunicação interno e externo da Câmara Municipal até ao 

restabelecimento da normalidade. 

 

 

2. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E DECISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O presente plano de contingência foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho – COVID-19 criado 

para o efeito pelo Despacho do Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel de 5 de 

março de 2020, conforme anexo I. 

 

O presente plano é aprovado pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel e é acionado por 

ordem do Presidente da Câmara Municipal ou seu legal substituto. 

 

A gestão do plano, até decreto da normalidade pela Autoridade Nacional de Saúde, é assegurada 

pelo Grupo de Trabalho, sob direção do Presidente da Câmara Municipal. O Grupo de Trabalho 

reúne diariamente para análise da situação e tomada de medidas adequadas, que são divulgadas 

internamente e externamente (quando produzam efeitos externos). 

 

O plano aplica-se, de forma genérica, a todos os trabalhadores e serviços da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel e, de forma especial, aos definidos como essenciais para a prestação dos 

serviços básicos à população. 

 

O Grupo de Trabalho é constituído pelos seguintes elementos: 

- Presidente de Câmara e Vereadores (com competência delegada); 

- Coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil – Vitor Martins; 

- Gabinete de Apoio à Presidência – Samanta Duarte; 

- Chefes de Divisão – Cederico Monteiro, Ema Pinto e João Costa; 

- Chefes das Unidade de Infraestruturas e Transportes e da Unidade de Ambiente e Serviços 

Urbanos – Amélia Ribeiro e Mónica Inácio; 

- Gabinete de Comunicação – Nelson Assunção e Sofia Silva; 

- Gabinete de Apoio à Presidência – Idalina Dias e Samanta Duarte. 

 

São, ainda, designados como interlocutores do Grupo de Trabalho os coordenadores formais e 

Informais dos diferentes serviços municipais descentralizados (Ex: Biblioteca Municipal, 
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Equipamentos Desportivos, Centro de Artes e Ofícios, etc.), onde existam trabalhadores da 

autarquia, com o objetivo de garantir a correta e global aplicação do plano. 

 

Nos casos em que exista necessidade, poderá ser requisitada a intervenção de Psicóloga Clínica, 

do quadro de pessoal do Município, para apoio a(os) trabalhador(es) suspeito(s) de infeção. 

 

 

3. MEDIDAS DE PREPARAÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

O presente plano pretende assegurar a criação de condições favoráveis à atenuação dos efeitos 

de uma epidemia do vírus COVID-19, através de medidas a implementar em duas fases: 

1ª Fase – Medidas de preparação (proactivas); 

2ª Fase – Medidas de prevenção e proteção individual / Medidas reativas a caso suspeito. 

 

3.1. FORMAS DE TRANSMISSÃO DO COVID-19 

O atual conhecimento sobre a transmissão do vírus SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de doença por COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo 

subgénero. 

 

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. 

 

Assim, de acordo com a orientação n.º 006/2020 emitida pela Direção Geral da Saúde em 26 de 

fevereiro de 2020, considera-se que a 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). 

 

Por outro lado, o 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), pode 

conduzir à transmissão da infeção. 
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Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. 

 

No âmbito do presente plano de contingência são adotadas pela autarquia medidas preventivas 

que terão em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doença Transmissíveis (ECDC), é um caso suspeito quando se verifica as seguintes situações: 

 

Critérios Clínicos 

E 

Critérios epidemiológicos 

Infecção respiratória 
aguda (febre ou tosse 
ou dificuldades 
respiratórias) 
requerendo ou não 
hospitalização 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária 
activa nos 14 dias antes do início de sintomas  
 
Ou 
Contacto com caso confirmado ou provável de infecção 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 

 

3.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE TRABALHADOR(ES) POR SARS-

COV-2 PODE CAUSAR NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Nos anexos II e III são apresentadas as tabelas com identificação dos serviços municipais 

essenciais para a prestação dos serviços básicos à população e a Identificação dos trabalhadores 

que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um maior risco de infeção por SARS-CoV-2. 

 

3.4. MEDIDAS DE PREPARAÇÃO (PROATIVAS) 

Visam preparar os diversos serviços para esta eventualidade, sendo a responsabilidade da sua 

execução/programação dos respetivos dirigentes, em coordenação com o Grupo de Trabalho, 

nomeadamente: 

a) Divulgar o presente Plano de Contingência por todos os trabalhadores; 
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b) Informar/formar os trabalhadores sobre a prevenção, os sintomas, as formas de contágio 

e controlo da infeção; 

c) Preparar o eventual reforço das infraestruturas tecnológicas de comunicação e 

informação; 

d) Identificar as atividades prioritárias para o funcionamento dos serviços e assegurar os 

recursos humanos indispensáveis ao seu funcionamento; 

e) Prever a necessidade de encerramento de serviços e a viabilidade de implementação de 

teletrabalho; 

f) Equacionar a suspensão de atividades/eventos e ações de formação presenciais; 

g) Preparar a definição de estratégias e procedimentos de flexibilização, tendo em vista a 

afetação de pessoal de serviços encerrados, a outras tarefas; 

h) Preparar a definição de estratégias e procedimentos para a afetação de pessoal a regimes 

de trabalho especial, designadamente de jornada contínua e/ou de trabalho por turnos; 

i) Prever a necessidade de aumento da frequência da limpeza das instalações e os recursos 

necessários para o efeito; 

j) Prever a necessidade de as instalações sanitárias virem a ser segregadas entre 

trabalhadores e munícipes; 

k) Prever a necessidade de restrição ou cancelamento de serviços não essenciais prestados 

aos munícipes; 

l) Aquisição de materiais de proteção individual e distribuição de kits pelos locais de 

isolamento, pontos vulneráveis dos serviços e trabalhadores; 

m) Levantamento de empresas especializadas em limpezas de desinfeção de espaços (salas 

de isolamento). 

 

3.5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A melhor forma de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus. Para o efeito, são 

implementadas desde logo várias medidas que têm como objetivo prevenir e proteger os 

trabalhadores: 

 

1) Divulgação geral de informação sobre o COVID-19, estratégias de proteção individual e 

controlo da infeção aos trabalhadores, fornecedores e munícipes em geral (anexo IV): 

a. Colocação de cartazes da DGS em locais de passagem, WC e locais de 

atendimento ao público; 
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b. Colocação de informação no site (em área específica) e páginas nas redes sociais 

do município; 

c. Cumprimento das orientações de lavagem correta das mãos; 

d. Cumprimento das orientações de desinfeção correta das mãos; 

e. Distanciamento entre pessoas; 

f. Cumprimento das regras de etiqueta respiratória; 

g. Uso de máscaras de proteção; 

h. Ventilação dos espaços. 

 

2) Colocação de equipamentos e materiais para redução da disseminação da infeção em 

pontos estratégicos (WC, locais de entrada e passagem, locais de atendimento ao 

público), nomeadamente: 

a) Equipamentos de lavagem e desinfeção de mãos (solução alcoólica); 

b) Produtos de higienização das mãos (toalhetes e recetáculos para a sua 

eliminação); 

c) Kits para salas de isolamento (constituído por máscaras de proteção individual 

descartáveis, manta térmica, marquesa/cadeira, contentor resíduos, sem 

abertura manual, sacos de plástico para lixo 50 a 70 mícron espessura, água 

potável, solução antisséptica para desinfeção de mãos, lenços de papel, 

termómetro, folha de registo para auto-controlo e esferográfica); 

d) Kits para cuidadores de caso suspeito em sala de isolamento (constituído por 

máscaras, luvas e batas descartáveis e solução antisséptica para desinfeção de 

mãos); 

e) Kits para pessoal de limpeza (máscaras, luvas, batas e botas descartáveis, óculos 

de proteção transparentes, solução antisséptica para desinfeção de mãos, 

produto desengordurante, produto desinfetante); 

f) Kits para viaturas de transporte coletivo, de uso múltiplo (por vários utilizadores) 

e viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

 

3) Definição das salas de isolamento em todos os edifícios da autarquia e preparação das 

mesmas para a eventualidade de necessidade de isolamento por caso suspeito; 

 

4) Elaboração de instrução de trabalho para executar a higienização das superfícies, 

equipamentos e instalações, bem como a monitorização dessas tarefas; 
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5) Elaboração de instrução de trabalho para executar a higienização das viaturas de 

transporte coletivo e viaturas de uso por utilizadores múltiplos, bem como das viaturas 

de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

 
6) Adaptação dos locais de atendimento ao público de forma a reduzir a exposição a 

eventual contágio, incrementando as comunicações telefónicas, por correio 

convencional e eletrónico em alternativa ao atendimento personalizado (frente a 

frente); 

7) Implementação de forma alternativa ao ponto biométrico para registo da assiduidade e 

pontualidade dos trabalhadores; 

 
8) Incremento do cumprimento das regras de utilização dos equipamentos de utilização 

coletiva, e da respetiva higiene e subsequente desinfeção; 

 
9) Estabelecer a obrigatoriedade dos trabalhadores de informarem as respetivas chefias 

diretas sobre: 

 - Possíveis deslocações a áreas/países com transmissão ativa do vírus; 

 - Possível contacto com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19; 

 - Presença em unidade de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 

 

10) Realização de sessões de informação/formação sobre uso dos EPI (equipamento de 

proteção individual); limpeza e desinfeção das superfícies; procedimentos gerais de 

prevenção e proteção. 

 

3.6. MEDIDAS REATIVAS A CASO SUSPEITO DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 

 

3.6.1. PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO: 

 

1.º PASSO: ÁREAS DE ISOLAMENTO 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica – de acordo 

com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito referido no ponto 3.2., deve: 

 Informar a sua chefia direta, preferencialmente por via telefónica; 

 Colocar máscara descartável; 
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 Encaminhar-se para uma área de isolamento, onde deverá aguardar a validação de caso 

e eventual transporte pelo INEM. 

 

Este procedimento tem o objetivo de impedir que outros trabalhadores fiquem expostos ao 

vírus e consequentemente fiquem infetados. 

 

As áreas de isolamento de cada edifício municipal estão definidas no Anexo V. 

 

Nos casos dos edifícios onde não existe essa área definida, o trabalhador deverá dirigir-se ao 

edifício mais próximo que tenha uma área de isolamento, preferencialmente não passando por 

locais com um número elevado de pessoas/trabalhadores. 

 

Em cada sala de isolamento existe um Kit com os seguintes materiais: máscaras de proteção 

individual descartáveis, manta térmica, marquesa/cadeira, contentor resíduos sem abertura 

manual, sacos de plástico para lixo 50 a 70mm espessura, água potável, solução antisséptica 

para desinfeção de mãos, lenços de papel, termómetro, folha de registo para auto-controlo e 

esferográfica. 

 

2.º PASSO: ASSISTÊNCIA AO SUSPEITO DE INFEÇÃO 

A chefia direta ou informal deve contactar, de imediato, o seu superior hierárquico ou um 

elemento do Grupo de Trabalho. Caso não consiga, deve contatar as Autoridades de Saúde. 

 

Deve, ainda, assegurar que seja prestada a assistência adequada ao trabalhador suspeito de 

infeção até à área de isolamento, colocando previamente máscara, luvas e bata descartáveis e 

assegurando uma distância de segurança (superior a 2 metros, se possível 4 metros) do mesmo. 

 

Após a prestação de assistência, deverá retirar corretamente os materiais de proteção individual 

e deitá-los ao lixo, procedendo à correta higienização das mãos (lavagem e desinfeção). 

 

O trabalhador em isolamento deve usar sempre uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica 

o permitir, que deverá ser colocada pelo próprio, verificando se a máscara se encontra bem 

ajustada (ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca 

e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA: CORONAVÍRUS / COVID-19 
Município de São Brás de Alportel  

Versão 1.0 
março/20 

 

Pág. 12 de 24 

- máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver 

húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 

 

3.º PASSO: CONTACTO COM O SNS 24 

Já na área de isolamento, o trabalhador com suspeita de infeção contacta o SNS 24, através do 

telefone n.º 808 24 24 24. 

 

O profissional de saúde do SNS 24 questionará o trabalhador quanto a sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador: 

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

situação clínica do trabalhador; 

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

(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

 

Desta validação o resultado poderá ser: 

 Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador 

informa a chefia direta da não validação. 

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O trabalhador 

informa a chefia direta da validação do caso. 

 

Na situação de caso suspeito validado: 

 O trabalhador doente deverá permanecer na área de isolamento, com máscara cirúrgica 

colocada, até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 

ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 

colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 O acesso dos outros trabalhadores à área de isolamento fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência); 

 A chefia direta do trabalhador colabora com a Autoridade de Saúde Local na 

identificação dos contactos próximos do doente; 
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 O Grupo de Trabalho informa os restantes trabalhadores da existência de Caso suspeito 

validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais (o GAP divulga comunicação 

interna do Presidente da Câmara). 

 

4.º PASSO: LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO E DO POSTO DE TRABALHO 

 

Após saída do trabalhador com caso suspeito validado da área de isolamento: 

 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 posto de 

trabalho do 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, deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  

 

A área de isolamento ficará interdita até à limpeza e desinfeção da mesma. Compete à 

Autoridade de Saúde Local não só a validação deste procedimento, assim como levantar a 

decisão de interditar a utilização da área de isolamento (conforme ponto n.º 7 da Orientação 

n.º 06/2020 de 26 de fevereiro de da DGS). 

 

No anexo VI é apresentado o fluxograma de situação de trabalhador/a com sintomas de COVID-

19. 

 

3.6.2. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de 

exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 

 

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

“Alto risco de exposição”, que é definido como:  

 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do 

caso confirmado; 
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 Trabalhador que esteve face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 

 Trabalhador que partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue ou gotículas respiratórias.  

 

“Baixo risco de exposição” (casual), que é definido como:  

 Trabalhador que 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); 

 Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  

 

Perante um caso confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início 

de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em 

estreita articulação com a Câmara Municipal, deve:  

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 14 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante esse período desde a data da última 

exposição a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 
Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 
 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;  

 Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;  

 Acompanhamento da situação pelo 
médico do trabalho.  
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 Restringir o contacto social ao indispensável; 
 Evitar viajar;  
 Estar contactável para monitorização ativa 

durante os 14 dias desde a data da última 
exposição.  

 
 
A auto-monitorização diária feita pelo trabalhador visa: 

 A avaliação da febre (deverá medir a temperatura corporal 2x/dia e registar o valor e 

hora da medição) e verificar se tem tosse ou dificuldade em respirar; 

 Caso se verifiquem sintomas da COVID-19 e o trabalhador esteja nos serviços da Câmara 

Municipal devem iniciar-se os procedimentos previstos no ponto 3.5.2.1. 

PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO; 

 Caso não surjam sintomas nos 14 dias subsequentes à exposição a situação é 

considerada ENCERRADA para COVID-19, procedendo-se ao registo dessa informação. 

 
No anexo VII é apresentado o fluxograma de monitorização de contactos próximos de um caso 
confirmado de COVID-19. 
 
 
4. DESATIVAÇÃO DO PLANO 
A desativação deste Plano de Contingência é da competência do Presidente da Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel ou seu legal substituto, que procederá de acordo com as 
instruções da Autoridade de Saúde Local, Autoridade de Saúde Regional e Direção-Geral da 
Saúde. 
 
Após a desativação, o Grupo de Trabalho elaborará um relatório sobre as ações que foram 
realizadas para impedir a propagação do vírus COVID-19 entre os trabalhadores da Câmara 
Municipal de São Brás de Alportel, bem como uma avaliação da eficácia das medidas adotadas. 
 
 
5. FONTES CONSULTADAS 
Orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde: 

 Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção por novo 
Coronavírus (2019-nCoV); 

 Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 25/02/2020 – Doença pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso 

 Orientação nº 002/2020 de 25/01/2020 atualizada a 10/02/2020 - Infeção pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV) 

 Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas. 
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ANEXO I – Despacho de constituição do Grupo de Trabalho 
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Atividade/processo Ação / Tarefa
Secretariado Redução progressiva de actividades não essenciais;

Relações Públicas Divulgação de comunicados.

Informação Interna e 
Externa

Redução progressiva de actividades não essenciais;

Veterinária Vigilância da saúde dos animais

Sistemas de Informação
Prepara o  eventual refo rço das infraestruturas 
tecnológicas de comunicação e informação

Sensibilização dos trabalhadores que estão  em contacto  
com a população

Fiscalização e monitorização  do uso  de EPI e 
higiene/desinfeção  dos espaços

Processamento de 
vencimentos

Pagamento dos vencimentos

Alteração  do  sistema de registo biométricos

M onitorização  permanente do absentismo dos 
trabalhadores

Mobilidade Adaptação  de trabalhadores a outras funções

Medicina do Trabalho
Fiscalização e monitorização  do uso  de EPI/relação  
com o  médico do  trabalho  / Coordenação  da M edicina 
Curativa

Limpeza de espaços
Emissão  de instruções de trabalho  para efetuar a 
higienização /desinfeção das instalações do município.

Divisão Financeira 
e Patrimonial (DFP)

Aprovisionamento
Contratualização de prestações de serviços (pessoal
indiferenciado /outro pessoal)

Recolha de resíduos Adaptação  de colaboradores a outras funções

Manutenção das 
instalações

Adaptação  de colaboradores a outras funções.

Recolha de amostras de água para análise
laboratorial

Tratamento  e abastecimento da água

Adaptação  de colaboradores a outras funções

Saneamento Drenagem das águas resíduais

Recolha de resíduos Adaptação  de colaboradores a outras funções

Fiscalização e monitorização  do uso  de EPI e
higiene/desinfeção  dos espaços;

Formação aos trabalhadores que estão  em contacto
com os alunos.

Ação Social
Sensibilização dos profissionais que estão  em contacto  
com os munícipes.

Fiscalização e monitorização  do uso  de EPI e
higiene/desinfeção  dos espaços;

Formação aos trabalhadores que estão  em contacto
com os utentes das instalações desportivas.

Aguas
Unidade de Ambiente e 

Serviços  Urbanos

Divisão 
TécnicaMunicipal 

(DTM)

Serviço Municipal  de Proteção 
Civi l

Planeamento e gestão de 
emergência

Presidência

Gabinete de Comunicação

Gabiente de Fis ca l i zação 
Sani tária

Gabinete de Informática

Gabinete de Apoio à  
Pres idência

Anexo II – Identificação dos serviços municipais essenciais

Formação / higienização

Unidade de Desporto e 
Tempos  Livres

Formação / higienização

Serviços  gera is

Divisão 
Administrativa 

Municipal (DAM)

Unidade de Serviços  Socia is

Divisão de Ação 
Social, Cultura, 

Educação e Apoio 
ao 

Desenvolvimento 
(DASCEAD)

Unidade de Infraes truturas  e 
Trans portes

Unidade de Cul tura  e 
Educação

Assiduidade

Secção de Recursos  Humanos

Serviço de Contratação Públ i ca  
e Gestão de Stocks

Unidade Orgânica
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Principal função de risco
Atendimento aos munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes / Contacto com 
animais

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento aos trabalhadores

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Limpeza das instalações

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com fornecedores

Atendimento e contacto com fornecedores

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes (transporte)

Limpeza urbana

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Limpeza das escolas / contacto com comunidade escolar

Contacto com comunidade escolar

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Atendimento e contacto com os munícipes

Unidade de Cultura e Educação - Secção 
Administrativa do Agrupamento

Unidade de Desporto e Tempos Livres

Unidade de Desenvolvimento Económico

Unidade de Cultura e Educação - Serviço de 
Património Histórico

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos - 
Serviço de Águas e Saneamento

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos - 
Serviço de Educação Ambiental

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos - 
Serviço de Apoio Administrativo

Unidade de Cultura e Educação - Serviço de 
Biblioteca, Arquivo e Documentação

Unidade de Cultura e Educação - Serviço de 
Educação

Unidade de Urbanismo - Serviço de Apoio 
Administrativo

Unidade de Urbanismo - Serviço de 
Fiscalização

Unidade de Obras Municipais - Secção de 
Apoio Administrativo

Anexo III – Identificação dos trabalhadores com maior risco de infeção

Serviços Gerais

Divisão Administrativa 
Municipal (DAM)

Unidade de Serviços Sociais

Divisão de Ação Social, 
Cultura, Educação e 

Apoio ao 
Desenvolvimento 

(DASCEAD)

Unidade de Infraestruturas e Transportes - 
Serviço de Transportes

Unidade de Cultura e Educação Serviço de 
Gestão Cultural e Eventos 

Secção de Recursos Humanos

Serviço de Contratação Pública e Gestão de 
Stocks

Unidade Orgânica

Secção de Expediente, Arquivo e Apoio

Serviço de Taxas e Licença

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos - 
Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza 

Urbana

Serviço Municipal de Proteção Civil

Presidência Gabiente de Fiscalização Sanitária

Gabinete de Apoio à Presidência

Secção Administrativa de Águas e 
Saneamento

Divisão Financeira e 
Patrimonial (DFP)

Serviço de Tesouraria

Secção de Contabilidade

Unidade de Urbanismo - Serviço de 
Urbanismo

Divisão 
TécnicaMunicipal (DTM)
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ANEXO IV – Cartazes de Divulgação (1) 
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ANEXO IV – Cartazes de Divulgação (2) 
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ANEXO IV – Cartazes de Divulgação (3) 
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LOCAL W/C

Bibl ioteca Municipal DASCEAD Olga Gago Rua Vitorino Passos Pinto nº18 289 840 360 Sala de referência (1.º andar) Sim

Campo de Futebol Sintético DASCEAD Paulo Silva Sitio da Campina 289 840 200 Balneário dos árbitros Sim

Carpintaria Unidade de Infraestruturas e Transporte Fil ipe Gago Parque Roberto Nobre 914 074 513 não tem  ---

Centro de Apoio à Comunidade DASCEAD Dora Ramires Rua Serpa Pinto nº29 289 840 020 Quarto no 1.º andar Sim

Centro de Artes e Ofícios DASCEAD Carla Pernas Rua Dr. Vitorino Passos Pinto nº3 289 840 210 Sala de formação (anexo) Sim

Centro de Convívio de Parises DASCEAD Dora Ramires Parises 289 846 416 não tem  ---

Centro Explicativo da Calçadinha DASCEAD Angel ina Pereira Rua do Matadouro 28 984 004 Sala do Depósito Sim

Centro Explicativo do Peral Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos Cristina Matias Peral 289 845 420 Sala de exposição Sim

PIJ Presidência Fátima Guerreiro Rua Gago Coutinho nº18 289 840 007 Sala de impressão Sim

Cineteatro DASCEAD Sónia Si lva Avenida da Liberdade nº22 289 840 211 Galeria Municipal Sim

Consultório Veterinário Municipal Gabinete de Fiscalização Sanitária Joaquim Mendoza Largo do Mercado 289 840 008 Sala de formação (anexo) Sim

CPCJ DASCEAD Dora Ramires Rua Virgi lio Martins Lot.12- 1esq 289 849 567 não tem  ---

Edifício dos Paços do Concelho Presidência Presidente Rua Gago Coutinho nº1 289 840 000 Copa Sim

Espaço Jovem DASCEAD Dora Ramires Rua Virgi lio Martins Lot.12- Não tem não tem  ---

Espaço Multiusos do Bairro Social DASCEAD Dora Ramires Bairro Social João Rosa Beatriz Não tem não tem  ---

Estaleiro do Ambiente Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos Amélia Ribeiro Fonte Mouro Não tem não tem  ---

Estaleiro Municipal Unidade de Infraestruturas e Transporte Mónica Inácio Rua Anibal Rosa da Silva Não tem Balneário Feminino Sim

Galeria Municipal DASCEAD Sónia Si lva Avenida da Liberdade 289 840 211 Cineteatro (1.º andar) Sim

Mercado Municipal DASCEAD Vitor Miguel Rua Boaventura Passos 289 840 014 Balneário funcionários e lojistas Sim

Núcleo Museológico do Alportel DASCEAD Sónia Si lva Alportel Não tem não tem  ---

Oficina de mecânica Unidade de Infraestruturas e Transporte Jorge Ministro Rua do Matadouro 289 840 013 não tem  ---

Pavilhão Desportivo DASCEAD Paulo Silva Sitio da Campina 289 840 200 Gabinete Médico Sim

Piscinas Cobertas DASCEAD Paulo Silva Rua Padre Sena Neto 289 840 070 Gabinete Médico Sim

Piscinas Descobertas DASCEAD Paulo Silva Rua do Matadouro 289 840 204 não tem  ---

Polidesportivo DASCEAD Paulo Silva Sitio da Campina Não tem Balneário dos árbitros Sim

WC Público Jardim Carreira Viegas Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos José Leocádio Jardim Carrera Viegas Não tem não tem  ---

WC Público Avenida da Liberdade Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos José Leocádio Avenida da Liberdade Não tem não tem  ---

Anexo V - Listagem de Salas de Isolamento por Edifício Municipal

ESPAÇO DE ISOLAMENTO
ESPAÇO/EQUIPAMENTO MUNICIPAL UNIDADE ORGÂNICA RESPONSÁVEL INTERLOCUTOR MORADA CONTACTO
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ANEXO VI – Fluxograma de situação de trabalhador/a com sintomas de COVID-19 

 

Trabalhador com sint omas

Trabalhador informa chefia di reta da sit uação e dirige-se para a área 
de isolamento definida no Plano de Contigência

Trabalhador Contata 

SNS 24 (808 24 24 24)

SNS 24 questiona o trabalhador
Ponto 3.6.1 – 3º passo

Caso não Suspeito Caso Suspeito
Ponto 3.6.1 – 3º passo

SNS 24 contacta a Linha 
Apoio ao Médico (LAM)

Caso Suspeito Não V alidado Caso Suspeito Validado

INEM transporta trabalhador para 
Hospital de referência

Chefia do trabalhador informa o 
empregador do caso validado

Colheita de amostras biológicas no 
Hospital de referência

Caso Infirmado Caso Confirmado

Autoridade de Saúde Local informa 
o empregador dos resultados 

laboratoriais negat ivos

Autoridade de Saúde Local:
Informa o trabalhador dos result ados laboratoriais e 

procede à gestão de contatos

Empregador providência a limpeza e desinfeção da área 
de isolamento

Ponto 3.6.1 – 4º passo

Autoridade de Saúde Local levanta int erdição após 
descontaminação

Autoridade de Saúde Local informa a DGS das medidas 
implementadas

SNS  24 adota o 
procedimento de acordo 

com a situação clinica

Chefia direta contata o 
empregador, alerta para a situação 
e assegura a assist ência necessária 

ao trabalhador
Ponto 3.6.1 – 2º passo

Trabalhador informa o 
empregador

Processo encerrado para 
COVID 19 O empregador:

- Veda acesso à área de isolamento
- Colabo ra com a Autoridade de Saú de 

Lo cal na identificação de contatos 
próximos do trabalh ad or

- Informa os trabalhadores dos 
procedimentos

- Informa o médico do trabalho
Ponto 3.6.2

Processo encerrado para 
COVID 19

SNS 24 define os procedimentos 
adequados à situação clinica do 

trabalhador

Empregador informa o médico do 
trabalho da si tuação cl inica do 

trabalhador

 

 

 

 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA: CORONAVÍRUS / COVID-19 
Município de São Brás de Alportel  

Versão 1.0 
março/20 

 

Pág. 24 de 24 

ANEXO VII – Fluxograma de monitorização de contactos próximos de um caso confirmado de 
COVID-19 

 

Trabalhador Assintomático
Ponto 3.6.2

Tipo de exposição

Baixo risco de 
exposição

Alto risco de 
exposição

- Auto monitorização diária dos 
sintomas da COBID 198, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;
- Acompanhamento da situação da 
situação pelo médico do trabalho.

Sim

- Monotorização ativa pela 
Autoridade de Saúde Local durante 
14 dias desde a ultima exposição;
- Auto monotirização diária dos 
sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar;
- Restringir o contato social ao 
indipensável;
- Evitar viajar;
Estar contatável para monitorização 
ativa durante os 14 dia sdesde a 
ultima exposição.

Tem sintomas de COVID-19?

Não

Procedimentos de 
“Caso Suspeito”

Situação encerrada 
para COVID-19  

 

 

 


