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Plano de Contingência para o Coronavírus 

Face aos alertas das entidades e organismos oficiais, nomeadamente, Direção 

Geral de Saúde e Organização Mundial de Saúde, para a possibilidade duma 

pandemia provocada pelo novo Coronavírus, e perante os cenários que se 

afiguram, é elaborado um plano orientador das medidas a implementar pela 

escola. 

  

O Plano de Contingência para a Pandemia do Coronavírus visa criar na escola os 

meios necessários para enfrentar uma possível situação de emergência, e 

contribuir para minimizar a sua propagação e efeitos.  

O primeiro passo consiste em avaliar a situação e implementar medidas 

preventivas, ou medidas de combate ao Coronavírus. Estas medidas visam 

assegurar condições de laboração e continuidade da atividade escolar, e 

simultaneamente, impedir a propagação da doença.  

  

A implementação de medidas pode ser tomada após indicação das entidades 

oficiais, ou após os responsáveis da escola confirmarem a existência de situações 

que a tal obriguem. 

  

As medidas a implementar devem acompanhar as diferentes fases de evolução 

da doença. 

O plano de contingência será revisto e atualizado em conformidade com as 

orientações dos responsáveis da escola ou autoridades de saúde. 
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Objetivos do Plano de Contingência 

1. Organizar internamente o plano de contingência. Definir responsáveis pelo 

Gabinete de Gestão do COVID-19. Constituir serviços de segurança e 

saúde no trabalho. 

2. Disponibilizar a docentes, funcionários e alunos: informação sobre os 

sintomas do COVID-19 e quais as medidas preventivas que devem tomar. 

Para o efeito, utilizar a informação disponibilizada pela Direção Geral de 

Saúde, ou outra que se verifique adequada 

3. Adquirir equipamentos e materiais para proteção e desinfeção. Proceder 

diariamente à desinfeção das salas de aulas e restantes instalações, 

utilizando produtos apropriados.  

4. Aumentar a divulgação de informação. Continuar as medidas anteriores. 

Em caso de agravamento da situação, comunicar às autoridades e 

implementar medidas adequadas.  

5. Instituir regras de não admissão na escola de pessoas com febre e 

sintomas do COVID-19. Promover a divulgação interna de procedimentos a 

adotar com pessoas que apresentem sintomas do COVID-19 durante a 

permanência na escola.  

6. Manter e atualizar contactos com fornecedores, assegurando o 

fornecimento de serviços e equipamentos que garantam a continuidade da 

atividade da escola. Garantir stock de material de proteção e desinfeção. 

7. De acordo com a gravidade da situação, avaliar a disponibilidade de 

docentes e funcionários. Identificar e assegurar os serviços mais 

importantes para a escola e alunos.  

8. Preparar resposta às necessidades de comunicação, para o interior e para 

o exterior da escola.  
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Responsáveis pelo Gabinete de Gestão do COVID-19 

Presidente da Direção  

Vítor Hugo Ferreira de Matos 

Direcção Pedagógica,  

Domingos Francisco Martins de Castro 

Tiago António Nunes Costa 

Leandro Vieira Monteiro 

Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 

 Horácio Silva Rodrigues 

Médico de Medicina no Trabalho 

Dr. Alberto Oliveira 

Técnico do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Pedro Eduardo M. Oliveira 
   

  
Serviços de Segurança  

Fazem parte dos serviços de segurança, todos os responsáveis do Gabinete de 

Gestão e os seguintes docentes e funcionários: 

Artur Oliveira, Carlos Ortiga, Nuno Teixeira, Miguel Carneiro; 

Catarina Ramos, Eurico Sousa, Sandra Carvalho. 
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Docentes, Funcionários e Alunos 

Lista anexa 
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Organizações externas para auxílio  

Direção Geral da Saúde – Linha Saúde 24, Tel. 808 24 24 24 (24 horas por 
dia)  

Direção Geral da Saúde – ACES Gerês/Cabreira, Delegado de Saúde,Tel. 

253 310 863 

Centro de Saúde de Vieira do Minho, Tel. 253 649 250,  

Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, 253 647 129 

GNR de Vieira do Minho, 253 647 150 

Serviço Municipal de Proteção Civil Municipal, 253 649 270 

Câmara Municipal de Vieira do Minho, 253 649 270  

DREN, Tel. 225 191 700 

Associações Patronais 

AEEP – Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, 

Tel. 222 050 035, 217 990 810 

ENSEMBLE, Tel. 219 162 62 
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Fornecedores 

Lf2, Tel. 256 416 066, e-mail: lf2@lf2.pt 

Musa, Tel. 258 325 320, e-mail: info@musasoftware.com  

Sartis. Tel. 253 410 226, e-mail: info@sartis.pt 

Irmãos Araújo, 253 481 731, e-mail: irmaosaraujo@irmaosaraujo.pt  

Material de proteção:  

Máscaras, Fornecedor, Tipsal, Tel. 229 477 850  

Artigos de Limpeza e Desinfeção: 

Mentabact, Renovador de atmosfera com função virucida, Fornecedor, 

Imporquimica, Tel. 212 808 390  

Gel para limpeza das mãos, StokoSept Gel, Fornecedor, Tipsal, Tel 229 477 850 

Gel para limpeza das mãos, BAKGEL, Fornecedor, Imporquimica, Tel 229 477 

850 

Renovador de atmosfera com função virucida, Manuquimica, Tel. 263 650 550 

Renovador de atmosfera com função virucida, ASC, Tel. 253 479 82 

Baksil, Líquido para limpeza de superfícies com função virucida, 

Imporquimica. Tel 229 477 850 
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Como comunicar e informar  

Comunicação com Docentes e Funcionários através de: 

Comunicações internas ou avisos afixados em locais próprios. 

Contacto por telefone, correio electrónico ou através dos meios de comunicação 

social locais. 

Avisos ao Público elaborados pela escola, ou utilizando informação disponível, 

nomeadamente da Direção Geral da Saúde.  

Comunicação com Alunos através de: 

Contacto por telefone, correio eletrónico ou através dos meios de comunicação 

social locais. 

Avisos ao Público elaborados pela escola, ou utilizando informação disponível, 

nomeadamente da Direção Geral da Saúde.  

Comunicação com Fornecedores através de: 

Contacto por telefone, correio eletrónico ou através dos meios de comunicação 

social. 

Rádios locais 

Rádio Alto Ave / Vieira do Minho, Tel. 253 647 755, e-mail: geral@radioaltoave.pt 

Imprensa Local e Regional: 

Jornal de Vieira do Minho, Tel. 253 645 345, e-mail: jornalvieira@hotmail.com 

Diário do Minho, Tel.253 609 467, e-mail: redacao@diariodominho.pt 

Imprensa Nacional: 

Jornal de Noticias, Tel. 222 096 100, e-mail: secdir@jn.pt 
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ATIVAÇÃO DO PLANO 

1ª FASE – INFORMAR  

A informação é um veículo de primordial importância na preparação das pessoas 

para a prevenção e combate à pandemia do COVID-19. 

Para difundir informação disponibilizada pelo Ministério da Saúde e pela Escola. 

Utilizar espaços disponíveis em salas de aula, secretaria, placares e outros locais, 

Esta informação alerta para as diferentes formas de contágio da doença, como 

prevenir e como agir em caso de sintomas de gripe. A informação vai ser 

divulgada na escola através de cartazes e folhetos informativos:  

▪ Cartaz: Informação à Comunidade Escolar 

▪ Cartaz: Sabes como te podes proteger 

Utilizar outras formas e conteúdos de informação, nomeadamente comunicações 

internas onde são comunicadas regras relacionadas com utilização de 

equipamentos de prevenção, e fazer chegar essa informação aos Alunos, 

Docentes e Funcionários. 
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ATIVAÇÃO DO PLANO  

2ª FASE – MEDIDAS DE COMBATE 

Como medida de prevenção inserida no plano de combate do COVID-19, a escola 

adquiriu vários produtos para combate e proteção: 
• Bakgel, Gel para desinfeção das mãos. 
• Baksil, Desinfetante para limpeza de superfícies. 
• Mentabact, Produto renovador da atmosfera. 
• Doseadores para gel das mãos. 
• Pulverizadores para produto desinfectante de superfícies. 
• Máscaras cirúrgicas. 
• Toalhetes de papel. 

Estes produtos reforçam os meios fornecidos às equipes de limpeza para que 

estas possam aumentar as ações de limpeza e desinfeção das superfícies com 

maior risco de contágio, estas ações são executadas em conformidade com o 

seguinte plano: 

1. SALAS DE AULAS: Fazer limpeza dos teclados de pianos ou outros 

instrumentos, arejar as salas, limpar puxadores de portas, ratos e teclados 

de computador. Para esta ação, utilizar desinfetante de superfície Baksil. 

2. INSTALAÇÕES: Terminada a atividade escolar, proceder à limpeza e 

desinfeção das instalações sanitárias, salas de espera, corredores, 

cadeiras, corrimões e salas de aulas. Para esta ação, utilizar desinfetante 

de superfície Baksil e renovador de atmosfera Mentabact. 

3. PROTEÇÃO DAS PESSOAS: Estão disponíveis na secretaria e salas de 

aulas, máscaras cirúrgicas, gel para limpeza e desinfeção das mãos. Nas 

instalações sanitárias estão disponíveis produtos e toalhetes para limpeza 

das mãos. 
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REGRAS E PROCEDIMENTOS 

1. Não admitir na escola a presença de pessoas com sintomas do COVID-19, 

até esclarecimento da situação.  

2. A adotar em casos que apresentem sintomas do COVID-19. Aos alunos, 

docentes ou funcionários que apresentem sintomas do COVID-19, deve ser 

imediatamente fornecida uma máscara, contactar um familiar e com o 

conhecimento deste, comunicar a ocorrência à linha de Saúde 24 através 

do número 808 24 24 24. Disponibilizar um espaço de isolamento, fazer 

acompanhamento, informar e aconselhar a cumprir as normas de 

segurança para evitar o contágio. 

3. Área de isolamento. Foi selecionada a sala 18 como área de isolamento. 

Qualquer caso suspeito deve ser encaminhado para esta sala utilizando o 

percurso mais direto. O caso suspeito deve permanecer na área de 

isolamento até à chegada do INEM. A área de isolamento deve estar 

equipada com: telefone; cadeira para descanso do doente; água e alguns 

alimentos; contentor de resíduos com abertura não manual e saco de 

plástico; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de papel; 

máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis; termómetro; estar próximo de 

instalações sanitárias para uso exclusivo do doente. 
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ATIVAÇÃO DO PLANO 

3ª FASE – CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DA ESCOLA 

MANTER E REFORÇAR AS MEDIDAS ANTERIORES.  

ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES DE BAIXA  

Acompanhar a evolução de pessoas em situação de baixa, fazer registo do início 

e fim dessas ocorrências, prestar apoio quando necessário.  

EQUIPAMENTO DE DESINFECÇÃO E PROTECÇÃO  

Garantir a existência de stocks do material de desinfeção e proteção.   

SERVIÇOS PRIORITÁRIOS 
Em caso de absentismo acentuado, manter apenas os serviços considerados 

prioritários, para apoio e informações, nomeadamente Serviços Administrativos. 

Sempre que ocorra diminuição na prestação de serviços motivada pelo aumento 

do absentismo, será feita uma comunicação aos principais destinatários desses 

serviços. 

Os responsáveis pelo Gabinete de Gestão do COVID-19 devem manter-se 

contactáveis para responder às solicitações.  

Comunicar com Alunos, Professores e Empregados, informando estes das 

atividades em funcionamento na escola e alterações previstas. 

PESSOAL DISPONÍVEL 
Manter atualizada a informação de disponibilidade ou indisponibilidade de 

docentes, funcionários e alunos. Em caso de necessidade de recurso a outros 

trabalhadores manter atualizada uma lista de contactos de pessoas disponíveis 

para substituir docentes e funcionários que se encontrem com baixa. 
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