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PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO PARA PREVENÇÃO DE 
TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO PELO CORONAVÍRUS 

 
 

1. Enquadramento da questão 
 

A Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (AEVA), cumprindo as 
recomendações das Autoridades de Saúde Nacionais na atual situação relacionada com o COVID-19, 
elabora o seu plano de contingência, o qual pretende antecipar e gerir o impacto do atual surto de 
doença por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, na AEVA, em particular, em todos 
os seus alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes. 
 
O plano de contingência da AEVA para o COVID-19 visa preparar os seus alunos, docentes, 
trabalhadores não docentes e visitantes para gerir o risco de infeção e enfrentar eventuais casos de 
doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto na AEVA e na comunidade. 
 
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se 
destacam a INFORMAÇÃO n.º 005/2020, de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO n.º 006/2020, de 
26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação que serviram de 
base à elaboração do Plano de Contingência da Associação para a Educação e Valorização da Região 
de Aveiro (AEVA). 
 
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 
 
 

1.1. Explicitação do que é o Coronarírus - COVID-19 
 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente estas 
infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou 
evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 
 
COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), à doença 
provocada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que pode causar infeção respiratória grave 
como a pneumonia. O coronavírus SARS-CoV-2 (que significa “síndrome respiratória aguda grave 
- coronavírus 2”) foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa 
de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países. 
 

 

1.2. Principais sintomas 
 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre; 

 tosse; 

 falta de ar (dificuldade respiratória); 

 cansaço. 
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Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 
falência renal e, até mesmo, levar à morte. 
De forma geral, a infeção por SARS-CoV-2 pode causar sintomas mais graves em pessoas com 
sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como 
diabetes, cancro e doenças respiratórias. 
 

 

1.3. Transmissão da infeção 
 

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 inferiores a 1 mícron, em procedimentos terapêuticos que os produzem, por 
exemplo, em nebulizações.  

 
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta poderá ocorrer pela 
proximidade a uma pessoa com COVID-19 através de: 

 Gotículas respiratórias - espalham-se quando a pessoa infetada tosse, espirra ou fala, podendo 
serem inaladas ou pousarem na boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas; 

 Contacto das mãos com uma superfície ou objeto infetado com o SARS-CoV-2 e se em seguida 
existir contacto com a boca, nariz ou olhos pode provocar infeção. 

 
A transmissão do COVID-19 acontece quando existe contacto próximo (área até 2 metros) com uma 
pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma 
pessoa infetada. 

 
Atualmente não há vacina contra o COVID-19 e o tratamento para a COVID-19 é dirigido aos sinais 
e sintomas que os doentes apresentam. Ainda não existe tratamento específico para esta infeção, 
segundo a informação publicada. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao 
vírus.  
 
 

1.4. 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). Se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso confirmado 
de COVID-19, é pouco provável que tenha sido contagiada. 
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2. Plano de contingência (ponto 5. da Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da DGS) 

 

2.1. Âmbito 
 

A elaboração do presente plano de contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-
CoV-2, agente causal da COVID-19 visa definir um conjunto de orientações que permite a 
preparação e adequação da resposta da AEVA, centrando-se nas questões operacionais a 
acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 
visitantes, minimizar o risco de contágio, definir os procedimentos a adotar perante um doente com 
sintomas desta infeção e permitir o bom funcionamento das atividades essenciais da AEVA. 
 

 

2.2. Estrutura de comando e controlo 
 

Responsável máximo: Diretor da AEVA, Jorge Manuel de Almeida Castro; Substituto - Diretora da 
AEVA, Cláudia Margarida Natal Garcia de Matos. 
 
Informações aos alunos, pais e aliados na educação: Equipa Diretiva da EPA; Substitutos (pela 

ordem apresentada) - Orientador Educativo de Turma, Coordenador de Curso/Diretor de Curso, 
Capitão da Equipa da Área de Desenvolvimento Curricular. 
 
Responsável geral pela higiene e limpeza: Capitão da Equipa de Manutenção e Apoio, João 
Pedro Soares Martins; Substituto - Maria de Lurdes Araújo Pinho. 
 
Responsável pela manutenção: Capitão da Equipa de Manutenção e Apoio, João Pedro Martins; 
Substituto - Henrique Manuel de Oliveira Sarabando. 
 
Responsável pelo acompanhamento de casos suspeitos à área de isolamento: Ver ponto 3. 

do presente documento. 
 
Informação ao aliado na educação de caso suspeito: Equipa Diretiva da EPA.  

 
Lista de contactos:  

SNS 24 - 808 24 24 24 
Delegada de Saúde de Aveiro (Dr.ª Dulce Seabra) - 913 648 618 
Equipa Diretiva da EPA: 
 Jorge Manuel de Almeida Castro - 962 566 628 
 Cláudia Margarida Natal Garcia de Matos - 966 430 545 
 João António Lopes Tavares - 967 347 771 
 Paulo Jorge Quina Rodrigues - 964 000 894 
 
Emergência médica - 112   
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2.3. Procedimentos preventivos 
 

2.3.1. Regresso de deslocações ao estrangeiro 

 

Aos trabalhadores, alunos e visitantes que tenham regressado de uma área com transmissão 
comunitária ativa do novo coronavírus (como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, 
Japão ou Irão) aconselha-se, num prazo de 14 dias, a: 

 Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

 Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores; 

 Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, 
tosse ou dificuldade respiratória); 

 Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se 
deslocar de imediato aos serviços de saúde; 

 Telefonar antes para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações; 

 Recomenda-se, também, o bom uso dos procedimentos básicos de higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e procedimentos sociais.  

 
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. 
 
Uma das principais medidas de prevenção consiste em evitar as deslocações para áreas com 
infeção ativa - informação que pode ser consultada sempre de forma atualizada no site da 
European Centre for Disease Prevention and Control 
(https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus), razão pela qual serão canceladas as 
mobilidades para o estrangeiro para os referidos países ou zonas. 

 
 

2.3.2. Medidas de prevenção diária 
 

Os procedimentos básicos de higienização das mãos, etiqueta respiratória e procedimentos sociais 
que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de vírus respiratórios são os 
seguintes: 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos, incluindo o dorso das mãos e unhas (a higiene das mãos constitui a medida mais 
relevante na prevenção no controlo da infeção); 

 Aplicar solução antisséptica de base alcoólica (SABA), a qual deverá ser primeira escolha para 
a higiene das mãos, desde que as mãos estejam visivelmente limpas. Se as mãos estiverem 
contaminadas com secreções respiratórias ou outra matéria orgânica, higienizar as mãos com 
água e sabão; 

 Reforçar a lavagem das mãos frequentemente e antes e após a preparação e consumo de 
alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe pareçam sujas; 

 Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool; 

 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;  

 Evitar o aperto de mão, abraços e beijos; 

 Evitar as reuniões presenciais e os postos de trabalho partilhados. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
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2.4. Preparação da AEVA para fazer face a um possível caso de infeção por 
COVID-19 

 

2.4.1. Medidas de manutenção da atividade na AEVA em situação de crise 
 

Em caso de ausência pouco significativa de professores (por quarentena/isolamento profilático), 
recorre-se ao sistema de substituição das respetivas aulas e gestão das disponibilidades de horário 
dos outros docentes, de modo a assegurar a lecionação das aulas.  
 
Os professores que se mantiverem no ativo deverão, dentro do possível, garantir o envio de material 
aos alunos que se encontram em casa, de forma a minimizar os efeitos do absentismo, utilizando a 
plataforma de partilha de informação Microsoft Teams ou o e-mail. 
 
No caso do absentismo dos professores ser elevado deverá recorrer-se ao teletrabalho através do 
e-mail ou da plataforma de partilha de informação Microsoft Teams. 
 
As reuniões de trabalho deverão, sempre que possível ser substituídas por meios de comunicação 
à distância, e-mail, Skype, etc.  
 
No caso de eventual encerramento da escola (decisão tomada em estreita articulação com as 
autoridades de saúde e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, após avaliação 
epidemiológica da situação) fornecer-se-ão aos alunos e respetivos aliados na educação, 
informações referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância a adotar, sobretudo 
através do website da EPA (https://www.epa.edu.pt/pt) e por e-mail. 
 
No caso de absentismo dos trabalhadores não docentes da AEVA, recorrer-se-á ao teletrabalho (se 
aplicável). 
 
As atividades da AEVA que impliquem a concentração de pessoas em espaços fechados (visitas 
de estudo, palestras, espetáculos, …) podem ser canceladas ou adiadas, uma vez ponderada a 
situação.  

 
Em caso de encerramento da AEVA (de uma ou várias unidades), a Direção da AEVA, Equipa 
Diretiva da EPA e Orientadores Educativos de Turma estarão disponíveis, por telefone, e-mail (ou 
outro/s meio/s de comunicação à distância) para prestar os esclarecimentos necessários aos alunos 
e seus aliados na educação. 

 
 

2.4.2. Medidas de isolamento e distanciamento social 
 

A colocação numa área de “isolamento” visa o distanciamento social do doente com os restantes 
alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes da AEVA, impedindo que estes possam 
ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível 
na AEVA e na comunidade. As áreas de isolamento definidas na AEVA são as seguintes: 

  

https://www.epa.edu.pt/pt
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 AEVA Barrocas (R. Dr. Francisco Ferreira Neves Barrocas, 3800-510 Aveiro): Posto 
Médico (piso 0). 

 Espaço Eng.º Victor Matos (R. do Primeiro Visconde da Granja, n.º 4, 3800-244 Aveiro): 
Sala Tratado de Nice. 

 Edifício VougaPark (Vougapark - Centro de Inovação, Estrada Nacional 328, n.º 528, 
Lugar da Estação, 3740-070 Paradela): Sala 42.0 - Espaço Pares (piso 0). 

 CATEC, Mourisca do Vouga (Av.ª José Bernardino Duarte, Mourisca do Vouga, 3750-796 
Trofa, Águeda): Gabinete do Diretor Executivo. 

 
A área de isolamento deve cumprir os seguintes requisitos (cumprindo-se a orientação n.º 006/2020, 
de 26/02/2020 da DGS): 

 Possuir na sua proximidade uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente 
com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com 
sintomas/caso suspeito. 

 Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica. 

 Possuir revestimentos lisos e laváveis (não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados).  

 Deve estar equipada com:  
 telefone;  
 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador/aluno, 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.  

 
O trabalhador/aluno/visitante com sintomas quando se dirige para a área de “isolamento” deve 
utilizar o circuito mais livre (isento de pessoas), devendo ser evitados os locais de maior 
aglomeração de pessoas nas instalações. 

 
 

2.4.3. Caso suspeito 
 

É considerado caso suspeito quem apresente os seguintes critérios clínicos e epidemiológicos: 
 

 Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 
requerendo ou não hospitalização. 

 Critérios Epidemiológicos: História de viagem para países com transmissão comunitária ativa 

nos 14 dias antes do início dos 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-
1. 

 

Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe ou, mais grave, aos de uma pneumonia com febre, 
tosse e dificuldade respiratória. 
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3. Procedimentos num caso suspeito (ponto 6. da Orientação n.º 006/2020, de 
26/02/2020 da DGS) 

 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de 
COVID-19: 

 Informa o docente com quem está a ter sessões de trabalho ou o trabalhador da AEVA mais próximo 
(caso se trate de um aluno) e este informa a Equipa Diretiva da EPA, preferencialmente, por 
telefone. 

 Informa a Direção da AEVA (caso se trate de um trabalhador não docente da AEVA) ou Equipa 
Diretiva da EPA (caso se trate de um trabalhador docente da AEVA), preferencialmente por telefone. 

 Informa o trabalhador da AEVA mais próximo (caso se trate de um visitante) e este informa a Direção 
da AEVA, preferencialmente por telefone. 

 

O caso suspeito dirige-se para a área de isolamento definido neste plano de contingência e já na área 
de isolamento contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  
 
Caso se trate de um aluno ou visitante, este deverá ser acompanhado à sala de isolamento pelo 

docente (ou por outro trabalhador definido pela Equipa Diretiva da EPA) ou pelo trabalhador da AEVA 
a quem este se dirigiu. 
 
Caso se trate de um trabalhador docente ou não docente, este deverá dirigir-se para a área de 

isolamento de forma autónoma. 
 
Em qualquer situação, a Direção da AEVA ou Equipa Diretiva da EPA deverá estar a par da evolução 
da situação (por meio de contacto telefónico). 
 
O acompanhante do aluno ou visitante com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo 
de infeção, quanto à higiene das mãos e à proteção pessoal.  
 
O profissional de saúde do 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:  
 
1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente, trabalhador não docente 
ou visitante.  
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2. 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. O Diretor da AEVA informa de 
imediato o delegado regional de educação da respetiva área de circunscrição sobre a existência do 
caso suspeito validado. 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado (ponto 7. da Orientação n.º 
006/2020, de 26/02/2020 da DGS) 

 

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 Direção da AEVA:  

 Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

 Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 
mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

 Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

 Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) 
que, após ser fechado (por exemplo com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos (ponto 8. da Orientação n.º 
006/2020, de 26/02/2020 da DGS) 

 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode 
ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID19.  
 
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.  
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2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (por exemplo, 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 
(por exemplo, 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.  
 

6. Divulgação 
 

O Diretor da AEVA procederá à divulgação do presente Plano de Contingência no website da AEVA e 
nos websites das suas marcas, assim como nas redes socias de Facebook e Instagram.  
 
Será, também, enviado, por e-mail, para o Universo AEVA, alunos e respetivos aliados na educação. 
 
O presente Plano de Contingência deve ser lido por todo o Universo AEVA não devendo, em momento 
algum, ser alegado o seu desconhecimento. Quaisquer comportamentos contrários às medidas e 
regras estabelecidas neste Plano de Contingência que potenciem o contágio poderão ser sujeitos a 
procedimento disciplinar e criminal (de acordo com a enquadramento legal em vigor). 
 
 
NOTAS:  

Recomenda-se 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. A investigação sobre a epidemia está em curso, pelo que a Direção-Geral 
da Saúde emitirá recomendações atualizadas sobre práticas de prevenção e controlo de infeção, 
sempre que disponíveis. 
 
Aveiro, 9 de março de 2020 
 
 

A Direção da AEVA, 
Cláudia Garcia de Matos 

Jorge de Almeida Castro 
 

 

 

  


