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1. CONTROLO DE ALTERAÇÕES  

Revisão Data Responsável Alterações 

01 18/05/2020 Marta Pereira Primeira edição  

    

    

    

 

2. INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus, designado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China. 

De acordo com diversas autoridades de saúde internacionais, o impacto potencial de epidemia por SARS-

CoV-2 é elevado, sendo expectável a propagação global do vírus. Por isso mesmo, o Diretor-Geral da Organização 

Mundial de Saúde declarou, a 30 de janeiro de 2020, a doença por novo coronavírus como uma Emergência de 

Saúde Pública de Âmbito Internacional. 

Em Portugal a Direção-Geral da Saúde (DGS) tem seguido o desenvolvimento do surto no contexto da 

identificação do novo vírus, tendo ativado o dispositivo de Saúde Pública do país, com monitorização e vigilância 

epidemiológica, gestão e comunicação de risco, habituais nestas situações. 

As empresas têm um papel fulcral a desempenhar na proteção da saúde e segurança dos seus trabalhadores, 

assim como são cruciais na limitação do impacto negativo sobre a economia e a sociedade. Assim, existe a 

necessidade de desenvolver e atualizar Planos de Contingência com a informação disponibilizada pela Direção-

Geral da Saúde (DGS), de forma a que sejam cumpridas as recomendações no âmbito da prevenção e controlo 

de infeção. 

O Plano de Contingência para empresas pretende responder a três pontos essenciais: 

• Efeitos que a infeção de trabalhadores por COVID-19 pode causar na empresa 

• Providenciar medidas de resposta face a um possível caso de infeção por COVID-19 de trabalhadores 

• Atuação numa situação em existe um trabalhador suspeito de infeção por COVID-19 na empresa. 
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 Objetivo  

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da empresa Adopthouse 

Unipessoal Lda., para a Doença por Coronavírus (COVID-19), fornece informação aos colaboradores da empresa 

sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e 

medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.  

O Plano de Contingência para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas 

orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os 

colaboradores serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de evitar a 

transmissão, através dos meios mais adequados.  

A empresa Adopthouse Unipessoal Lda., está comprometida com a proteção da saúde e a segurança dos 

seus colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo 

deste surto na comunidade, face às valências de conhecimento que detêm em diversas áreas. Este Plano de 

Contingência pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico 

da COVID-19. 

As situações não previstas neste Plano de Contingência serão avaliadas caso a caso. 

 Âmbito  

Este plano de contingência aplica-se a toda e qualquer pessoa que labore, visite ou contate com a empresa 

Adopthouse Unipessoal Lda. 

 Plano de Contingência 

O presente Plano de Contingência é específico para responder a um cenário de possível epidemia pelo novo 

coronavírus. 

A elaboração deste plano teve o envolvimento das seguintes entidades: 

• Os serviços externos de SST da empresa; 

• Os trabalhadores e/ou seus representantes; 

• A administração; 
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 A Doença por Coronavírus (COVID-19) 

O Coronavírus pertence a um grupo de vírus conhecidos que podem causar doença no ser humano e são 

bastante comuns em todo o mundo.  

O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente causador da doença por COVID-19, foi identificado na Cidade de 

Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan, o risco de infeção não se limita a 

esta região, mas a qualquer região com casos confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do 

vírus. 

De forma geral, estas infeções podem 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. 

 Os principais sintomas do Coronavírus (COVID-19)  

No que diz respeito à sua sintomatologia podem manifestar-se através de: 

• Tosse; 

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC); 

• Dificuldade respiratória, sendo que em casos de maior gravidade pode levar a pneumonia com 

insuficiência respiratória aguda, falência renal entre outros. 

 

Alguns pacientes podem ter dores musculares, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou 

diarreia. Estes sintomas são geralmente leves e começam gradualmente. Recentemente, foi também verificada 

anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a perda do paladar, como sintoma da COVID-19.  

Algumas pessoas são infetadas, mas não desenvolvem sintomas e não se sentem mal (assintomáticos). A 

maioria das pessoas (cerca de 80%) recupera da doença sem precisar de tratamento especial.  

Cerca de 1 em cada 6 pessoas que contrai COVID-19 fica gravemente doente e pode levar a pneumonia grave 

com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. As pessoas idosas e as 

que têm problemas médicos subjacentes, como tensão alta, problemas cardíacos ou diabetes, têm maior 

probabilidade de desenvolver doenças graves. (Fontes: OMS/DGS). 



Plano de Contingência (COVID-19) Versão 1 

 

 

Adopthouse Unipessoal Lda 8 

 

 A transmissão do Coronavírus (COVID-19) 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 

(transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados (transmissão indireta) 

O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa infetada. 

A transmissão direta ocorre por: 

• Gotículas, estas são produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala (secreções 

respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante; 

• Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido 

contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos; 

• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos. 

 Tempo de incubação e formas de manifestação 

O "período de incubação" significa o tempo entre apanhar o vírus e o início dos sintomas da doença e situa-

se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. A maioria das 

estimativas (OMS) do período de incubação do COVID-19 varia de 1 a 14 dias, geralmente em torno de 5 dias. 

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

da última exposição a caso confirmado. 

Não se sabe quanto tempo o vírus que causa o COVID-19 sobrevive numa superfície, mas parece comportar-

se como os outros coronavírus. Os estudos sugerem que os coronavírus (incluindo informações preliminares 

sobre o vírus COVID-19) podem persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar 

sob diferentes condições (por exemplo, tipo de superfície, temperatura ou humidade do ambiente) (Fonte: OMS). 

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). 

3. RESPONSABILIDADES  

Toda a situação suspeita de colaboradores infetados deve tem de ser reportada ao gestor de caso - consultar 

anexo 10.8 do presente documento, ou, na sua ausência, a pessoa nomeada por este.  
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4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

O Plano de Contingência foi realizado com o objetivo de responder ao cenário de pandemia pelo novo 

coronavírus Covid-19, e define as medidas a adotar pela Adopthouse Unipessoal Lda., bem como os 

procedimentos a adotar por todos os envolvidos na laboração do grupo, dotando os mesmos dos meios para 

efetuar uma prevenção ativa, uma deteção precoce e contribuindo para contenção do mesmo, reduzindo de 

forma significativa os riscos devido à exposição ao vírus, contribuído de forma incisiva para o bem estar e saúde 

dos colaboradores e da sociedade em geral. 

Pretende-se com o mesmo: 

• Minimizar o impacto da pandemia nos colaboradores e em todos os que exercem a sua atividade 

profissional ligada à Adopthouse Unipessoal Lda; 

• Orientar a implementação das medidas de prevenção e controlo do COVID-19 e de saúde ocupacional; 

• Otimizar a utilização de instalações e serviços da Adopthouse Unipessoal Lda e planear a sua 

maximização de acordo com a necessidade; 

• Promover a continuidade da laboração da Adopthouse Unipessoal Lda., nomeadamente, caso seja 

necessário, pelo recurso ao teletrabalho; 

• Assegurar a atempada recolha e comunicação de informação entre os diversos departamentos da 

Adopthouse Unipessoal Lda; 

• Promover a formação e treino de todos os colaboradores e de todos os que exercem a sua atividade 

profissional ligada à Adopthouse Unipessoal Lda; 

• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de saúde, envolvidas 

na resposta à pandemia. 

 

A elaboração do mesmo envolve os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho da empresa, os 

trabalhadores e seus representantes. 

 

Este plano foi construído segundo os princípios abaixo enumerados:  

• Assegurar a continuidade dos serviços essenciais da Adopthouse Unipessoal Lda; 

• Desenvolvimento de todas as medidas possíveis para a redução do risco de disseminação da infeção 

pelo SARS-CoV-2 entre os colaboradores, implementando medidas de prevenção e contenção;  

• Promoção da proteção e bem-estar dos colaboradores. 
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 Medidas Preventivas  

No âmbito deste Plano, adquirem relevo as medidas e os procedimentos de proteção individual nas áreas 

da higiene das mãos e higiene respiratória. 

• Está implementado um Plano de Contingência, no âmbito da infeção COVID-19, que garante condições 

de segurança preventiva de contágio entre os trabalhadores. 

• O referido Plano é elaborado em conformidade com as orientações determinadas pelas entidades 

governamentais competentes, e com as adaptações necessárias ao setor, sem o qual as obras, públicas 

e privadas, não poderão ser executadas. 

• O Dono de Obra, através dos seus representantes, nomeadamente diretor de fiscalização e coordenador 

de segurança em obra, assegura o cumprimento do Plano de Contingência, nos termos da legislação de 

Segurança e Saúde no trabalho em vigor, para estaleiros provisórios de obras.  

• O Plano de Contingência será divulgado e implementado pelo diretor de obra, que tem a obrigação de 

o remeter, por via eletrónica, ao diretor de fiscalização e ao coordenador de segurança em obra, 

devendo o mesmo ser do conhecimento e de cumprimento obrigatório para todos os intervenientes, 

incluindo subempreiteiros, trabalhadores independentes e representantes dos trabalhadores. 

• Em cada obra, será nomeado pela Entidade Executante um Técnico responsável, preferencialmente da 

área da Segurança no Trabalho, para que, de forma permanente, efetue a verificação da implementação 

das medidas definidas no Plano de Contingência. 

• Para efeitos de comunicação de casos suspeitos, estão assegurados, nos locais de obra, os necessários 

meios de comunicação à Linha SNS 24 nos termos dos procedimentos que constam do presente Plano 

de Contingência. 

• Todos os trabalhadores recebem a devida formação e informação sobre o Plano de Contingência 

implementado e sobre as medidas de prevenção/boas práticas a ter no âmbito da doença infeciosa 

provocada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), e da propagação da infeção COVID-19. 

• Reduzir a dois terços a lotação máxima dos veículos adstritos ao transporte de trabalhadores de e para 

os locais de laboração, quando o mesmo seja assegurado pela entidade patronal, devendo ser sempre 

garantida a distância de segurança entre os transportados, bem como reforçadas as medidas de 

proteção individual, que incluem a utilização de máscara durante o transporte e desinfeção das mãos 

previamente à entrada na viatura, e as medidas respeitantes à desinfeção dos meios de transporte. 

• São criados postos de controlo diário da temperatura individual dos trabalhadores, à entrada e à saída 

dos locais da obra, procedendo-se aos respetivos registos detalhados. 

• São disponibilizados, à entrada e à saída dos locais da obra, instalações sanitárias e refeitórios, soluções 

antissépticas de base alcoólica para desinfeção das mãos. 

• É assegurada a existência, dentro do recinto da obra, de pontos de água para lavagem das mãos com 

sabão. 
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• É realizada a desinfeção diária, e com regularidade, dos equipamentos de uso comum, nomeadamente 

veículos, máquinas e ferramentas, devendo os mesmos, em todos os casos de mudança de utilizador, 

serem prévia e devidamente desinfetados; 

• É assegurado que, sempre que possível, os equipamentos e materiais são utilizados pelo mesmo 

trabalhador, nomeadamente veículos, máquinas e ferramentas. 

• É assegurado que não é partilhado o material de proteção individual a ser utilizado em obra, 

nomeadamente, entre outros, luvas, máscaras e capacetes, identificando-os nominalmente em local 

visível. 

• São garantidas desinfeções frequentes de todas as instalações sanitárias, refeitórios, vestiários e demais 

locais de uso comum pelos trabalhadores. 

• São reorganizados todos os espaços comuns, nomeadamente os refeitórios e demais locais onde os 

trabalhadores efetuem as refeições, de forma a limitar a sua lotação a um terço da respetiva capacidade 

máxima atual, e de modo a assegurar as devidas distâncias de segurança.  

• É reorganizada a execução dos trabalhos de modo a permitir a diminuição do número de trabalhadores 

em cada local, mediante a instituição de um regime de rotatividade de equipas e/ou de afetação de 

trabalhadores a áreas distintas do local da obra, devendo ser sempre assegurada a manutenção das 

distâncias recomendadas entre trabalhadores. 

 

 

Nos termos do artigo 7.º  da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 

1/2012, de 11 de maio, que estabelece o regime do estado de  sítio  e  do estado de  emergência,  a violação do  

disposto na presente Resolução faz incorrer os respetivos infratores,  na prática de um crime de 

desobediência previsto e punível nos termos do artigo 348.º do Código Penal, e do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 

82/2009, de 2 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro.   

Os procedimentos definidos são excecionais e poderão ser ajustados, ampliados ou restringidos, sendo 

monitorizados de forma contínua e objeto de avaliação permanente, devendo perdurar pelo período que vigorar 

o estado de emergência ou enquanto forem considerados necessários e imprescindíveis para garantir a 

segurança dos trabalhadores. 
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4.1.1. Medidas gerais de proteção individual  

As entidades de Saúde, nacionais e internacionais, recomendam a toda a população um conjunto de medidas 

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

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

✓ Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel, nunca com a mão; 

✓ Colocar o lenço de papel no caixote do lixo imediatamente após utilização;  

✓ No caso de não se poder usar lenço de papel, tapar a boca com o antebraço, nunca com a mão. De 

seguida, lavar de imediato as mãos.  

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou uma solução desinfetante de base alcoólica, 

durante pelo menos 20 segundos:  

✓ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, ou com uma solução de base alcoólica, em 

especial, após ter tossido, espirrado, assoado o nariz ou após terem utilizado transportes públicos ou 

frequentado locais com grande afluência de público. 

✓ Como regra geral de higiene, devem, igualmente, lavar-se as mãos antes de comer, antes e depois 

de preparar as refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo, terra, detritos ou 

dejetos de animais. Fazer o mesmo, sempre que se cuide de pessoas doentes.  

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

respiratórias; 

• Manter o distanciamento social, evitando o contacto próximo com pessoas com infeção respiratória, 

seguindo a etiqueta social:  

✓ O cumprimento com beijos, apertos de mão ou abraços deve ser evitado.  

✓ Deve evitar-se, sempre que possível, o contacto próximo com pessoas que apresentem sintomas de 

infeção respiratória.  

✓ Em caso de aparecimento de sintomas, que configurem um caso suspeito de acordo com a 

orientação da DGS, deve colocar-se uma máscara, evitar o contacto com outras pessoas, ligar para 

a linha SNS 24 e seguir as orientações.  
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4.1.2. Distanciamento social  

No contexto da empresa Adopthouse Unipessoal, Lda., consideram-se as seguintes medidas de 

distanciamento social: 

• O afastamento de trabalhadores com sintomas; 

• O afastamento temporário dos trabalhadores nos 14 dias após o regresso de zonas afetadas pelo 

COVID-19. Este afastamento deve ser avaliado pela hierarquia atenta à função e às 

responsabilidades acometidas aos mesmos e à possibilidade de assegurar o trabalho com recurso a 

teletrabalho; 

• Cancelar viagens de serviço internacionais, reuniões (internas/externas) durante o período de 

ativação deste Plano, ou a sua realização por vídeo e teleconferência e visitas externas às instalações 

da empresa Adopthouse Unipessoal, Lda,. 

 

As medidas de distanciamento social devem ser voluntariamente executadas, com base nas recomendações 

emitidas pelas Autoridades de Saúde. 

 

5. INSTALAÇÕES E MEDIDAS DE ISOLAMENTO TEMPORÁRIOS  

5.1.1. Características da sala de isolamento  

As áreas de isolamento servem para que o caso suspeito possa permanecer até ser validado (ou não) pelo 

SNS 24, limitando os contactos com outros trabalhadores.  

Estas áreas devem:  

• Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica; 

• Possuir revestimentos lisos e laváveis (ex: não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados); 

• Estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa (para descanso e conforto da pessoa em 

isolamento, enquanto aguarda a validação do caso e o eventual transporte pelo INEM); 

• Ter solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área); 

• KIT COVID-19 (caixa devidamente identificada) 

o água e alguns alimentos não perecíveis;  

o Possuir toalhetes de papel,  

o máscara(s) cirúrgica(s),  

o luvas descartáveis, 

o termómetro; 
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• Ter contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico para o lixo com espessura 

de 50 ou 70 micra); 

• Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da pessoa 

com Sintomas/Caso Suspeito. 

5.1.2. Espaço de Isolamento em obra  

Obra  Área de isolamento 

  

 

Nas obras, na impossibilidade de existir uma sala com estas caraterísticas, deve estar prevista uma zona 

de isolamento equipada com o KIT COVID-19, caso um colaborador ou visitante comece a manifestar sintomas, 

com condições para que este possa contactar a linha SNS 24 e aguardar, com algum conforto as suas orientações.  

As salas, depois de utilizadas pelas pessoas afetadas, deverão ser limpas e desinfetadas (de preferência 1 a 

2 horas após terem sido desocupadas). 

 Procedimento e boas práticas de desinfeção de superfícies 

O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias, se as superfícies não forem limpas e 

desinfetadas com frequência. O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar sob diferentes condições 

(por exemplo, tipo de superfície, temperatura ou humidade do ambiente e a carga viral inicial que originou a 

exposição). 

Assim, deve recorrer-se à utilização de soluções desinfetantes para a limpeza de superfícies, conforme regras 

gerais de limpeza recomendadas pela DGS (Anexo 10.18).  
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 Procedimentos num caso suspeito  

 

 

 

 

• Qualquer individuo com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um 

Indivíduo na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa o gestor de 

caso (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano 

de Contingência; 

• Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o gestor de caso assegura que 

seja prestada, a assistência adequada ao caso suspeito até à área de “isolamento”. Sempre que possível 

deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro); 

• O gestor de caso e/ou quem presta assistência ao caso suspeitos, deve(m) colocar, antes de se iniciar 

esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito; 

• O caso suspeito de COVID-19 já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 24 24 24). Nessa sala 

existirá uma caixa identificada por “Kit COVID-19” com o necessário para garantir as condições de 

segurança ao caso suspeito.  A máscara deverá ser colocada pelo mesmo, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deve estar bem ajustada 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 - 

máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o 

trabalhador deve substituí-la por outra. 

• O Enfermeiro do SNS 24 questiona o caso suspeito quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

Na área de isolamento, o caso suspeito deve contactar a linha SNS 24 

(808 24 24 24)

Gestor de caso contacta o caso suspeito e alerta para a situação, assegurando a 
assistência necessária

Caso suspeito informa telefonicamente o gestor de caso da situação e dirige-se para a 
área de isolamento

Indivíduo com sintomas e ligação epidemiológica
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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 indivíduo 

 

     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 indivíduo. O indivíduo informa o empregador da não 

validação, e este último deverá informar o médico do trabalho responsável; 

− 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 gestor do caso do Trabalhador informa o 

empregador da existência de um caso suspeito validado na empresa. 

  

• O indivíduo doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a 

sua condição clínica o permita), 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 interdito (exceto aos trabalhadores 

designados para prestar assistência); 

• O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos do 

doente (Caso suspeito validado); 

• O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do trabalhador; 

• O empregador informa os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito validado, a aguardar 

resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação mais céleres, 

comunicação verbal ou afixação de circular interna em local específico para o efeito. O caso suspeito 

validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, 

de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador com outro(s) 

trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações da 

empresa. 
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 Procedimentos em casos suspeitos validados pelo SNS 

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 o empregador dos resultados dos testes 

laboratoriais e: 

• Se o Caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do 

Plano de Contingência da empresa; 

• 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; 

 

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

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico; 

• A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS 

informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos 

próximos do doente; 

• Informar o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do trabalhador; 

• Informar os restantes trabalhadores da existência de caso suspeito validado, a aguardar resultados de 

testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de 

Contingência; 
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 Procedimentos de vigilância de contatos próximos  

Considera-se “contacto próximo” um colaborador que não apresenta sintomas no momento, mas que teve 

ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID – 19.  

O contato próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de alto ou baixo risco  

 

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 o empregador 

e o médico do trabalho, 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 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância 

ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 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 

• 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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“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” 

dificuldade em respirar; 

• Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

• Evitar viajar; 

• Estar contatável para monitorização ativa 

• durante os 14 dias desde a data da última 

exposição. 

 

É importante destacar: 

• A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia, e registar o valor, data e hora da avaliação) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar; 

• Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”; 

• Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para 

COVID-19. 

 

6. MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO   

A melhor maneira de controlar um perigo é eliminar sistematicamente do local de trabalho, em vez de 

confiar nos trabalhadores para reduzir sua exposição. O conjunto de medidas aqui referidas pressupõe a 

implementação de ações específicas na Adopthouse Unipessoal, Lda., em momentos diferentes e em articulação 

com a evolução do cenário nacional. 

 Definição da estrutura interna de gestão do plano de contingência, 

incluindo um grupo de implementação de medidas 

Devem ser identificados nominalmente os elementos para as estruturas previstas no plano de contingência 

e que serão responsáveis pela verificação do cumprimento das medidas nele contidas, pela ativação dos espaços 

de isolamento e pelo levantamento dos locais que necessitem de meios de divulgação específica. Deve também 

assegurar-se a disseminação da informação atualizada sobre as características da doença - COVID-19 e os dados 

sobre a evolução da mesma à escala nacional. 
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Está criada uma Comissão de Gestão do Plano de Contingência, constituída pelos seguintes elementos: 

• _______________________________ (Sócio gerente) 

•     _______________________________ (Técnico Superior de Segurança no Trabalho) 

• _______________________________ (Técnico responsável por verificar a implementação das medidas 

definidas no Plano de Contingência) – pode coincidir com um dos restantes elementos 

• Diretores de Obra 

• Encarregado Geral 

• Chefe de equipa/Departamento 

• Superior hierárquico 

 

Cabe aos responsáveis máximos da Adopthouse Unipessoal, Lda., e aos responsáveis pelos diversos 

departamentos: 

• Garantir a implementação do Plano de Contingência na estrutura que coordena, em articulação com a 

Comissão; 

• Afixar o Plano de Contingência, e demais informações disponibilizadas, em lugares públicos das 

instalações que se lhes encontram afetas; 

• Estabelecer medidas complementares que respondam a especificidades da sua estrutura; 

• Garantir internamente a implementação das medidas de proteção específicas estabelecidas em 

articulação com a Comissão para resposta a qualquer caso de suspeita ou confirmação de contaminação; 

• Supervisionar o serviço de limpeza/descontaminação das instalações que se lhe encontram afetas, sempre 

que aplicável. 

Comunicar à Comissão as dificuldades na implementação do plano de contingência, através dos elementos 

constituintes da Comissão de Gestão do Plano de Contingência  

 Disponibilizar informação sobre a lavagem das mãos e as medidas de 

proteção individual aos colaboradores  

Deve assegurar-se que está disponível informação sobre a correta higienização das mãos em todos os locais 

adequados, na sede/escritórios Adopthouse Unipessoal, Lda., bem como nas obras, assim como as precauções 

para evitar a infeção pelo vírus.  

 Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos  

O reforço da higienização dos espaços comuns e de trabalho configura-se como uma medida a implementar 

como forma de prevenir a infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Assim, é importante:  
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✓ Limpar frequentemente as superfícies das mesas de trabalho e outros objetos com um desinfetante 

(álcool a 70%).  

✓ Proceder da mesma forma para as superfícies e objetos que entrem em contacto com as mãos: 

puxadores das portas, corrimãos, botões de autoclismo, botões de elevador, balcões de 

atendimento, equipamentos portáteis, ratos de computador, data shows, telefones, teclados de 

computadores.  

 Promover o arejamento dos espaços  

Deve promover-se o arejamento dos espaços fechados do edifício/obra – por exemplo, gabinetes, salas de 

reuniões, casas de banho, mantendo as janelas abertas, sempre que seja possível.  

 Regras de socialização  

• Até orientação em contrário, deverá ser evitada a realização de todos os eventos/reuniões/ações de 

formação e similares em regime presencial. Quando seja indispensável reunir, deverá garantir-se um raio 

mínimo de 2 metros entre participantes e o arejamento natural das salas deverá ser salvaguardado por 

todos os envolvidos. 

• Alterar a frequência e a forma de contato entre colaboradores(as) e entre estes(as) e os seus prestadores 

de serviço (ex: fornecedores). Não devem ser dados apertos de mão ou qualquer tipo de cumprimento com 

recurso ao toque. 

• No caso dos(as) colaboradores(as) que estão a trabalhar em ambiente de escritório, se não for possível 

garantir a distância mínima de 2 metros entre postos de trabalho, os(as) colaboradores(as) deverão 

procurar outro espaço de trabalho disponível nas instalações ou avaliar a hipótese de trabalho em regime 

de teletrabalho. 

 

 Medidas de higiene  

Listamos, em seguida, as regras de higiene que devem ser adotadas por todos os trabalhadores, como 

medida de proteção contra a disseminação do coronavírus:   

• Instalar dispensadores com soluções de desinfeção das mãos à base de álcool (a 70%) em locais 

considerados estratégicos:  
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✓ Entrada dos Escritórios; 

✓ Entrada do Refeitório; 

✓ WC´s e balneários; 

✓ Viaturas de transporte coletivo; 

✓ Outros locais que se considerem necessários.  

 

• Afixar as informações sobre as medidas de prevenção do coronavírus, colocar cartazes informativos, nos 

locais de lavagem das mãos e de desinfeção, sobre o modo adequado de o fazer (Anexo 10.1 e 10.2); 

• Limpar e arejar, todos os espaços utilizados; 

• Desinfetar todos os espaços e os objetos contidos no mesmo, sempre que haja suspeita de infeção, até 

que esteja concluída a desinfeção, o espaço estará interdito; 

• Reforçar a frequência de limpeza das mesas de trabalho, de corrimões e maçanetas das portas 

(diariamente); 

• Reforçar o plano de higiene da empresa, de forma a tornar exequíveis as medidas aconselhadas 

(lavagem das mãos e desinfeção); 

• Criação e reforço das condições para lavagem frequente das mãos nas frentes de obra (1 posto móvel 

por cada frente de trabalho), equipado com consumíveis descartáveis. 

• Seguir as regras gerais de limpeza recomendadas pela DGS, no que diz respeito às técnicas e materiais a 

utilizar, bem como à forma de utilização de lixívia e outros desinfetantes (Anexo 10.18). 

• Verificar, diariamente, as condições de operacionalidade dos dispositivos e dispensa de sabonete líquido 

nas instalações sanitárias, bem como a sua limpeza e desinfeção, registada em documento próprio 

(Anexo 10.16).  

• Reforçar as ações de limpeza e respetiva desinfeção nos espaços de utilização coletivos e nas superfícies 

de trabalho (maçanetas das portas, corrimões, botões de equipamentos de utilização comum, 

elevadores, máquinas de café, mesas, cadeiras), registada em documento próprio (Anexo 10.16). 

• Cada utilizador deverá desinfetar todos os equipamentos necessários à produção que lhe estão afetos 

(ex: computadores, teclados, telefones, ferramentas e outros). A desinfeção deve ser levada a cabo pelo 

seu utilizador; 

• Lavar ou desinfetar as mãos, com muita frequência utilizando água e sabão ou desinfetante., de acordo 

com as recomendações da Direção Geral de Saúde.  

6.6.1. Procedimentos específicos  

Todas as medidas de segurança implementadas serão registadas em impressos próprios, de modo a 

garantir a sua implementação (Anexos).  
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Procedimentos presentes no plano de prevenção:  

• O trabalhador com sintomas, ou quem identifique um trabalhador com sintomas na empresa, deve de 

imediato informar a chefia direta e o empregador (ou alguém por este designado). De referir que este 

processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível, via telefónica ou salvaguardando 

as regras de distanciamento social; 

• Procedimentos básicos para higienização das mãos com água e sabão (ex. lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos até ao cotovelo, água e 

sabão devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas (Anexo 10.1); 

• Procedimentos básicos com solução à base de álcool: utilize um desinfetante para as mãos com 70% de 

álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. Este procedimento 

deve ser usado preferencialmente se as mãos não estiverem sujas (Anexo 10.2);  

• Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para 

o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o 

contacto com secreções respiratórias) (Anexo 10.3);  

•  Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar 

e após remoção da máscara) (Anexo 10.5);  

• Procedimento de retirada das luvas após utilização (Anexo 10.4);  

• Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os 

trabalhadores e entre estes e os fornecedores - evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os 

postos de trabalho partilhados, manter o distanciamento social de 2 metros); 

• Procedimento de utilização e de desinfeção das viaturas de transporte coletivo: as mesmas terão a sua 

capacidade reduzida a dois terços do número de lugares e serão desinfetadas todos os dias antes da 

primeira utilização. Os seus utilizadores devem lavar e desinfetar as mãos antes de entrar na viatura, 

usar máscara durante o transporte, evitar contacto direto com os outros utilizadores, nomeadamente 

não ter pele exposta e manter a distância mínima de segurança. As viaturas serão desinfetadas após a 

sua utilização, sendo estas limpezas devidamente registadas (Anexos 10.19);    

• Procedimento de utilização e desinfeção de viaturas de transporte de carga: estas viaturas serão 

desinfetadas todos os dias antes da primeira utilização, após o almoço e sempre que sejam utilizadas 

por outro motorista (ter especial atenção aos volantes, manetes e superfícies de contato comum). O 

registo desta limpeza é efetuado em documento próprio (Anexos 10.19). O motorista deve permanecer, 

sempre que possível no seu interior. Caso não seja possível, é obrigatório manter o distanciamento 

mínimo social de 2 metros. 
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• Procedimento de recebimento de materiais em obra por viatura externa: a descarga/carga de material 

é efetuada por pessoal da obra, utilizando luvas de proteção, preferencialmente descartáveis. O 

motorista deve permanecer, sempre que possível, no interior da viatura. Caso não seja possível, deve 

ser mantido distanciamento social mínimo de 2 metros e utilizadas luvas, preferencialmente 

descartáveis (Anexos 10.19);   

• Procedimento de segurança em espaços de refeição: os utilizadores dos refeitórios/espaços destinados 

a refeição, devem lavar e desinfetar as mãos antes das refeições, manter a distância mínima de 2 metros 

entre si e almoçar de forma célere, para dar lugar aos restantes, uma vez que a capacidade dos 

refeitórios estará reduzida a um terço da sua capacidade. Após a utilização da zona de refeição, o 

colaborador deve desinfetar o local onde esteve e sair do refeitório. Este espaço deve estar dotado de 

solução desinfetante das mãos e rolo de papel de bancada. Serão disponibilizados bengaleiros para 

colocação dos casacos, coletes e roupas de trabalho, para que estes não fiquem junto das mesas de 

refeição (Anexos 10.19). 

• Procedimento de Higienização dos WC´s em obra: os WC’s da obra serão disponibilizados em maior 

número e serão dotados de desinfetante de base alcoólica, sabão e toalhetes de papel. Durante sua 

utilização, só é permitida a permanência de uma pessoa. A limpeza e desinfeção dos mesmos será 

realizada 3 vezes ao dia: no início dos trabalhos, após o período de almoço, e no final dos trabalhos. As 

desinfeções serão registadas em impresso próprio (Anexos 10.19). Nas obras com maior número de 

colaboradores, deve existir uma equipa de limpeza dedicada. 

• Procedimento de Higienização dos WC´s dos Escritórios: os WC’s do escritório/sede são dotados de 

desinfetante de base alcoólica, sabão e toalhetes de papel. Apenas podem ser usados por uma pessoa 

de cada vez. Serão limpos e desinfetados 2 vezes por dia. A limpeza será registada em impresso próprio 

(Anexos 10.19).  

• Procedimento de medição de temperatura: todos os colaboradores serão sujeitos a 2 medições de 

temperatura diárias, à entrada e saída da obra. Poderão ser sujeitos a outras medições de temperatura 

ao longo do dia de trabalho, caso se considere necessário.  

• Procedimento de trabalho em obra: os trabalhadores devem garantir distância mínima de 2 metros 

entre si, com apenas um trabalhador por cada 40 m2, cumprindo as regras de distanciamento social 

recomendadas. Caso determinadas tarefas exijam maior proximidade entre os colaboradores, devem 

ser usados equipamentos de proteção adequados (máscara e/ou luvas). 

• Procedimento de higiene pessoal: os trabalhadores devem mudar a roupa de trabalho todos os dias, 

realizar a lavagem das mãos conforme estipulado (antes da entrada em obra, antes do lanche da manhã, 

antes do almoço, após o almoço, antes do lanche da tarde, à saída da obra). 
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• Procedimento de desinfeção das ferramentas: será criada uma zona de desinfeção de equipamentos e 

ferramentas em cada obra. As mesmas devem ser desinfetadas ao final do dia e sempre que mudarem 

de utilizador. Sempre que possível, as ferramentas devem ser alocadas nominalmente a cada 

trabalhador, com a devida identificação, evitando que sejam partilhadas. 

• Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s): os EPI’s devem estar devidamente identificados, com o 

nome do seu utilizador, em local bem visível e ser desinfetados diariamente (Capacete, Colete e Luvas).  

6.6.2. Equipamentos e produtos disponíveis nos locais  

Os produtos definidos para utilização em situações de contaminação são:  

• Solução antisséptica de base alcoólica: disponibilizada em sítios estratégicos (ex. zona de refeições, WC’s, 

Viaturas de transporte de trabalhadores e mercadorias, registo biométrico, área de “isolamento” da 

empresa), conjuntamente com informação sobre os procedimentos corretos de higienização das mãos;  

• Máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomas (caso suspeito);  

• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores 

que prestam assistência ao trabalhador com sintomas (caso suspeito);  

• Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja possível 

a higienização das mãos;  

• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 micra);  

• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização. 

Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua 

utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que 

existe um Caso Confirmado na empresa.  

Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação de 

aerossóis; 

• Produtos de higiene e limpeza: o planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos 

revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais 

manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador, máquinas de café). A limpeza e 

desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante. 
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6.6.3. Formação/Informação  

Todos os colaboradores da Adopthouse Unipessoal Lda., recebem formação acerca das medidas 

previstas no Plano de Contingência para a COVID-19, que contempla as medidas procedimentos a adotar pelos 

colaboradores, bem como por todos os envolvidos na laboração da empresa, dotando-os dos conhecimentos 

necessários para realizar diariamente uma prevenção ativa. 

Os objetivos desta formação são:  

• Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores, através de ações de formação 

registadas em impresso próprio (Anexo 10.17) e envio a todos os colaboradores com email da empresa; 

• Minimizar o impacto da pandemia nos colaboradores e em todos os que exercem a sua atividade 

profissional ligada à empresa; 

• Fornecer aos trabalhadores informação precisa e clara sobre a COVID-19 de forma a evitar o medo e a 

ansiedade e, por outro lado, estes terem conhecimento das medidas de prevenção adequadas;   

• Orientar a implementação das medidas de controlo de infeção e de saúde ocupacional; 

• Divulgar as novas regras de utilização das instalações, equipamentos e viaturas da empresa;  

• In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso suspeito 

na empresa.  

  Toda a informação transmitida nas ações de formação será disponibilizada em obra, para consulta de 

todos os colaboradores e enviada via email ao dono de obra e empresas de fiscalização. 

Serão ministradas ações de formação complementares sempre que se considere necessário, nomeadamente 

por alteração das condições de evolução da situação e/ou novos dados referentes ao vírus. 

6.6.4. Atividades que podem ser suspensas  

De acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), qualquer atividade não essencial 

para o funcionamento da empresa deve ser suspensa. 

Poder-se-á igualmente aplicar redução do número de colaboradores, de modo a diminuir os riscos de 

eventual contágio, através de regimes de rotatividade.  

Os colaboradores que ficam em casa para posteriormente render outras equipas devem manter-se o 

mais resguardados possível e contactáveis, de modo a dar resposta a qualquer situação que necessite da sua 

ação imediata.  
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Qualquer trabalhador abrangido por esta medida fica temporariamente dispensado de se apresentar 

diariamente no local de trabalho, até indicação em contrário, comunicada por um superior hierárquico.  

6.6.5. Trabalho remoto ou teletrabalho  

De acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), a Adopthouse Unipessoal, Lda., 

poderá definir quais os colaboradores que devem ficar em regime de teletrabalho.  

Outros casos poderão ditar o recurso ao teletrabalho nomeadamente, qualquer colaborador com fatores 

de risco clinicamente comprovados, ou outros motivos de relevo. Caso isso se verifique, tal facto deve ser 

reportado à Comissão de gestão do Plano de Contingência, para que se avalie a situação e se procure criar 

condições para o efeito.  Qualquer trabalhador abrangido por esta medida fica temporariamente dispensado de 

se apresentar diariamente no local de trabalho, até indicação em contrário por parte de um superior hierárquico.  

6.6.6. Horário de trabalho  

Conforme recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS), devem evitar-se ajuntamentos/aglomeração 

de pessoas. Havendo necessidade de dar cumprimento mais restrito às recomendações da DGS e das 

Autoridades de saúde locais, nas obras em laboração poderá ser implementado o sistema de horário alternado 

de entrada e de saída dos colaboradores/subempreiteiros. A sua implementação será avaliada pela Comissão de 

gestão do Plano de Contingência, considerando a densidade máxima de trabalhadores em Obra, determinada 

pela área e tipo de tarefas a desenvolver em cada caso.   

6.6.7. Restrições à mobilidade  

Conforme recomendação da Direção Geral de Saúde (DGS), atualmente a forma mais eficaz de reduzir a 

propagação do vírus é através da redução da mobilidade das pessoas. Por este motivo, enquanto durarem as 

medidas mais restritivas de contenção da disseminação da COVID-19, não poderá ser feita rotatividade de 

colaboradores entre obras, prevenindo-se assim a contaminação cruzada.  

Compete ao encarregado da obra garantir o cumprimento desta medida. Quando se tratar de 

colaboradores de subempreiteiros, o controlo será feito pelo encarregado da obra em colaboração com os 

chefes de equipa dos subempreiteiros. O registo/controlo desta medida será efetuado na folha de ponto diária 

presente em obra. 
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6.6.8. Serviços de medicina no trabalho  

Deve ser assegurada uma ligação próxima com os prestadores de serviço de medicina no trabalho, de modo 

a agir na implementação e/ou tomada de medidas que se verifiquem necessárias, no contexto da atual pandemia 

da COVID-19. A comunicação entre as partes é realizada pelo Técnico Superior de Segurança no Trabalho e o 

representante do prestador de serviços de medicina do trabalho.  

7. PLANO DE COMUNICAÇÃO  

• Divulgar o Plano de Contingência junto dos funcionários através da disponibilização da consulta do Plano 

na zona de colaboradores e da afixação de informação em suporte escrito nos diversos espaços da 

empresa Vítor Manuel Couto Unipessoal, Lda. 

• A administração deve arquivar em suporte próprio os registos de casos de suspeitos.  

• Manter uma lista atualizada dos contactos (telefone, telemóvel, fax, e-mail) dos fornecedores de bens e 

serviços habituais e alternativos, dos prestadores de serviços e parceiros externos. 

8. ATUALIZAÇÃO 

O plano será atualizado de forma sistemática tendo em conta a evolução do quadro epidémico da COVID-

19. 

É da responsabilidade da administração da empresa Vítor Manuel Couto Unipessoal, Lda. a sua 

implementação, gestão e manutenção. 

 

9. PERGUNTAS FREQUENTES  

O QUE É UM CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae que integra vírus que podem causar infeção no Homem, 

noutros mamíferos e nas aves. Até à data, conhecemos oito coronavírus que infetam e podem causar doença no 

Homem.  

Normalmente, estas infeções afetam o sistema respiratório, podendo ser semelhantes às constipações 

comuns ou evoluir para uma doença mais grave, como a pneumonia. 

O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que origina a doença designada COVID-19, foi identificado pela primeira 

vez em dezembro de 2019, na China. 
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O COVID-19 É O MESMO QUE O SARS? 

Não. SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome 

Respiratória Aguda Grave) – Coronavírus – 2. 

COVID-19 (Coronavirus Disease) é o nome da doença e significa Doença por Coronavírus, fazendo referência 

ao ano em que foi descoberta, em 2019. 

Existe outro coronavírus que causa uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi identificado em 2002, 

este é chamado SARS-CoV por isso o Novo Coronavírus é designado por SARS-CoV-2. 

 

COMO SE TRANSMITE? 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 

(transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados (transmissão indireta). 

A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que contêm partículas virais 

que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou espirram, e que podem atingir 

diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

 

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. 

 

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS? 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (sendo assintomáticos) 

até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares. 

Nos casos mais graves pode levar a pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, 

choque sético e eventual morte. 

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO? 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus 

até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. 

 

EXISTE UMA VACINA? 

Atualmente não existe vacina. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as investigações 

para o seu desenvolvimento. 

 

EXISTE TRATAMENTO? 

O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas apresentados. 
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OS ANTIBIÓTICOS SÃO EFETIVOS A PREVENIR E A TRATAR O NOVO CORONAVÍRUS? 

Não, os antibióticos são dirigidos a bactérias, não tendo efeito contra vírus. A COVID-19 é provocada por um 

vírus, o SARS-CoV-2, e, como tal, os antibióticos não são efetivos na prevenção ou tratamento. O uso indevido e 

sem indicação médica de antibióticos poderá contribuir para o aumento das resistências a antimicrobianos 

(antibióticos) com efeito negativo para a saúde individual e coletiva. 

 

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 recente. 

 

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, Nomeadamente: 

• 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 (manter uma distância mínima de 1,5 a 2 metros) com pessoas com infeção 

respiratória. 

 

RECEBER ENCOMENDAS DE OUTROS PAÍSES É UM RISCO? 

Não. O risco de infeção por uma encomenda preparada e transportada do estrangeiro para Portugal é muito 

reduzido. Ainda que uma pessoa infetada com SARS-CoV-2 possa manusear um produto incluído numa 

encomenda, ou a sua embalagem, a probabilidade de ser infetado após esse produto ter sido exposto a 

condições atmosféricas e de transporte tão diferentes em termos de temperatura e humidade é muito reduzido.
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 Higienização das mãos 
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 Desinfeção das mãos com solução antisséptica 
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 Medidas de etiqueta respiratória 
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 Como calçar e remover Luvas  
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 Colocação e transporte da máscara 
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 Coronavírus – Sintomas  

 

 



 

38 

 Coronavírus – Recomendações gerais 
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 Contatos Gestores de Caso  

 

Obra 

 

Gestor de caso Contacto 
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 Plano de desinfeção  

Locais 
Áreas a 

desinfetar 
Periodicidade Produto a utilizar  Responsável  

Gabinetes 

 administrativo 

Maçanetas 

interiores e 

exteriores das 

portas de 

entrada, 

interruptores, 

mesas, ratos, 

teclados, 

monitores, 

telefones, 

restantes 

dispositivos 

indispensáveis à 

laboração 

Duas vezes por dia 

Antes do início da 

manhã e no início 

do período da tarde 

Álcool etílico 
Responsável 

de limpeza/ 

Funcionário 

Administrativo 

Gabinetes 

administrativos 
Pavimento Uma vez por dia Solução com líxivia  

Responsável 

de limpeza  

Instalações sanitárias 

Maçanetas 

interiores e 

exteriores das 

portas de 

entrada das 

instalações 

sanitárias 

Três vezes por 

semana  
Álcool etílico 

Responsável 

da limpeza 
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Locais 
Áreas a 

desinfetar 
Periodicidade Produto a utilizar  Responsável  

Instalações sanitárias Pavimento Três vezes por dia  Solução com líxivia  
Responsável 

de limpeza  

Viaturas 

 

Volante e todos 

os comandos 

envolventes, 

manípulos das 

portas e cinto de 

segurança 

 

Após a realização 

das deslocações 

 

 

Álcool etílico 

Condutor da 

viatura 

Produção Pavimento 
Três vezes por 

semana 

Solução com líxivia  

 

Responsável 

de limpeza  

Equipamentos de 

trabalho 

Equipamento de 

trabalho 

Sempre que troca 

de utilizador 
Álcool etílico Utilizador  

 

Colaboradores/Clientes/ 

Fornecedores 
Periodicidade Produto a utilizar 

Lavagem das mãos Várias vezes ao longo do dia 
Sabonete Líquido Aloé Vera ou 

similar 

Desinfeção das mãos Várias vezes ao longo do dia 
Gel desinfetante com Aloé Vera / Gel 

desinfetante Glow ou similar 
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 Diluição de hipoclorito de sódio  
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 Registo de entrega de EPI´s  
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 Registo do fornecimento de solução antiséptica de 

base alcoólica ou outros produtos desinfetantes 

 

Secção/Viatura/Obra Produto fornecido Quantidades Rubrica Data 
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 Divulgação do Plano de Contingência  

 

Divulgação do Plano de Contingência  

 

 

Declaro que me foi dada a Informação e Instruções do conteúdo do Plano de Contingência 

da empresa Adopthouse Unipessoal, Lda. e comprometo-me a cumprir o mesmo na sua 

íntegra. 

 

Nome Rubrica 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Responsável pela divulgação: 

 

Data: 
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 Plano de verificação das medidas preventivas  

Medida preventiva 

Implementado 
Prazo de 

implementação 
Observações 

Responsável 

pela 

implementação 
Sim Não 

Fornecimento de sabão líquido e toalhetes de papel em todas as casas de 

banho 
✓    Administração  

Dispositivos com soluções de desinfeção de mãos à base de álcool nas várias 

áreas da obra. 
✓   

 
Administração  

Disponibilização de máscaras. ✓   
Preencher 
Registo de 

entrega de EPI 

Administração  

Garantir que as pessoas frequentarem as obras da empresa Adopthouse 

Unipessoal, Lda. (internas ou externas) estão sensibilizadas à higienização 

das mãos à entrada do edifício com solução antissética, que está disponível 

nesta área e manter a distância de segurança no mínimo de 2 metros. 

✓   

 

Administração 

Reforçar a higienização dos locais/equipamentos de trabalho como definido 

no plano de higienização.  
✓   

 
Administração 

Solicitação aos funcionários para a medição da temperatura antes de sair 

das suas casas, em caso de temperatura suspeita informar o gestor de caso 

e não se deslocar para a empresa. No fim da sua jornada de trabalho aplicar 

✓   

 

Administração 
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Medida preventiva 

Implementado 
Prazo de 

implementação 
Observações 

Responsável 

pela 

implementação 
Sim Não 

o mesmo procedimento de medição de temperatura nas suas casas 

Garantir que os colaboradores se mantenham nos mesmos postos de 

trabalho evitando rotatividade dos mesmos (sempre que não seja possível, 

o equipamento de trabalho deve ser higienizado para o colega que o venha 

utilizar a seguir) 

✓   

 

Administração 

Todas as reuniões presenciais foram suprimidas dando-se a preferência por 

via eletrónica 
✓   

 
Administração  

Todos os utilizadores das viaturas devem desinfetar o volante, travão de 

mão e manípulo das velocidades antes e no fim da deslocação. 
✓   

 
Administração 

Nas viaturas deverá existir: luvas, máscaras, desinfetante de mãos, saco do 

lixo e informação sobre procedimentos a adotar face à situação atual de 

forma a minimizar ou eliminar os riscos de contágio pelo coronavírus. 

✓   

 

Administração 

Existência de KIT COVID-19  ✓    Administração 

Divulgação de Plano de Contingência a todos os colaboradores ✓    Administração  

Consulta aos trabalhadores COVID-19  ✓ 
Após implementação 

do plano 

 
 

Redução a dois terços a lotação máxima dos veículos adstritos ao 

transporte de trabalhadores de e para os locais de laboração 
✓   

 
Administração 
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Medida preventiva 

Implementado 
Prazo de 

implementação 
Observações 

Responsável 

pela 

implementação 
Sim Não 

Desinfeção diária, e com regularidade, dos equipamentos de uso 

comum, nomeadamente veículos, máquinas e ferramentas, devendo os 

mesmos, em todos os casos de mudança de utilizador, serem prévia e 

devidamente desinfetados 

✓   

 

Administração 

É assegurado que não é partilhado o material de proteção individual a 

ser utilizado em obra, nomeadamente, entre outros, luvas, máscaras e 

capacetes, identificando-os nominalmente em local visível. 

✓   

 

Administração 

São garantidas desinfeções frequentes de todas as instalações 

sanitárias, refeitórios, vestiários e demais locais de uso comum pelos 

trabalhadores 

✓   

 

Administração 

São reorganizados todos os espaços comuns, nomeadamente os 

refeitórios e demais locais onde os trabalhadores efetuem as refeições, 

de forma a limitar a sua lotação a um terço da respetiva capacidade 

máxima atual, e de modo a assegurar as devidas distâncias de 

segurança. 

✓   

 

Administração 

É reorganizada a execução dos trabalhos de modo a permitir a 

diminuição do número de trabalhadores em cada local, mediante a 

instituição de um regime de rotatividade de equipas e/ou de afetação 

✓   

 

Administração 
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Medida preventiva 

Implementado 
Prazo de 

implementação 
Observações 

Responsável 

pela 

implementação 
Sim Não 

de trabalhadores a áreas distintas do local da obra, devendo ser sempre 

assegurada a manutenção das distâncias recomendadas entre 

trabalhadores 
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 Consulta aos trabalhadores 

 

Consulta aos 
Trabalhadores COVID-19 

20__ 

 

Ao abrigo dos artigos 281º e 282º da Lei n.º7/2009 (Código de Trabalho) e do artigo 18º da Lei n.º 102/2009 de 

10 de Setembro, alterado pela Lei n.º 3/2014 de 28 de Janeiro (Regime Jurídico de Segurança e Saúde no Trabalho), 

o empregador, com vista à obtenção de parecer, deve consultar por escrito e, pelo menos, uma vez por ano, 

previamente ou em tempo útil, os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde ou, na sua falta, os 

próprios trabalhadores. 

 

Assim de forma a dar cumprimento ao estabelecido anteriormente e face à Pandemia que enfrentamos (Covid 19) 

realizamos uma segunda consulta aos trabalhadores a fim de obtermos parecer acerca das medidas tomadas da 

empresa Vítor Manuel Couto Unipessoal, Lda. 

Abaixo, existe um questionário com 6 perguntas às quais deverão dar resposta, dentro das três opções: Sim; Não 

ou Não Sabe/Não Responde (NS/NR).e 1 pergunta às quais deverão dar resposta, dentro das três opções Boa, 

Razoável ou Má  

 

IMPORTANTE: 

A informação obtida deste questionário é de grande importância para a empresa, pois permite sobretudo 

promover a melhoria contínua nas condições de saúde e segurança de todos. 
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Cliente: __________________________________________    N.º: _______ 
  

Trabalhador 

(facultativo): 

 Controlsafe: 

Entidade 

Empregadora: 

 

 

 

Consulta aos 
Trabalhadores COVID-19 

20__ 

      Sim Não NS/NR Nulo 

1. Tem conhecimento sobre as medidas de prevenção e controlo que a empresa adotou para 

fazer face à pandemia? 
    

2. Toma cuidados especiais de higienização e etiqueta respiratória?     

3. Considera que a empresa disponibiliza os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S) 

para se proteger dos riscos inerentes ao COVID 19?  
    

4. Só utiliza EPI’S porque faz parte das regras da empresa?     

5. Quando utiliza EPI’S sente-se mais protegido?     

 BOA RAZOÁVEL MA 

6. Qual é a sua opinião sobre as medidas de higiene e segurança tomadas pela empresa face à 

pandemia de COVID19? 
   

7. Sugestões de melhoria  

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração. 
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 Registos de Limpeza 

Registo de limpeza WC`S 

Data Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp 
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Registo de limpeza (Gabinete administrativo) 

Data Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp Hora/Resp 
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 Registo de Acão de Formação  

Data:  

Local:  

Assunto:  

Duração:  

 

LISTA DE PARTICIPANTES  

EMPRESA/ 

SUBEMPREITEIRO 

NOME FUNÇÃO RUBRICA 
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EMPRESA/ 

SUBEMPREITEIRO 

NOME FUNÇÃO RUBRICA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Assinatura do Formador: _____________________________________________ 

Data: _____ / _____ /_____ 

 

RESUMO DOS TEMAS ABORDADOS: 
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 Regras gerais de limpeza recomendadas pela DGS 

Técnicas de Limpeza 

• A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem aspiradores 

com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma 

das áreas a aspirar; 

• Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas: 

✓ Paredes e teto (se aplicável); 

✓ Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 

✓ Equipamentos existentes nas áreas; 

✓ Instalações sanitárias; 

✓ Chão – é o último a limpar. 

 
 

Materiais de limpeza 

 
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que: 

• Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco das áreas a limpar; 

• Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e deitar fora), 

diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco. São exemplos: 

- Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros: azul; 

- Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde; 

- Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas (exterior): vermelho; 

- A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio piaçaba e com detergente 

de base desinfetante; 

• O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas 

atrás referidas. Por exemplo: o balde e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados nas áreas de 

alimentação, ou em outros espaços públicos. 

 

Produtos de limpeza e desinfeção 

Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção, os estabelecimentos devem assegurar-se que: 

• De forma a serem tomadas as medidas necessárias para proteger a saúde e o ambiente e garantir a segurança 

nos locais de trabalho, é necessário ter no estabelecimento as fichas de dados de segurança dos produtos 
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(vulgarmente designadas por fichas técnicas) que constam no plano de higienização; 

• Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos e nas fichas de segurança; 

• Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados nas suas embalagens de 

origem, de modo a evitar o risco de contaminação de alimentos, por exemplo; 

• Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os alimentos, em local 

fechado e devidamente identificado e fora do alcance de crianças ou pessoas com necessidades especiais; 

• Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico; 

• Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de cloro livre na 

forma original e o álcool a 70%; 

• Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes humedecidos no 

desinfetante e fornecidos em dispensador próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Estes são produtos que 

juntam habitualmente na sua composição, detergente e desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar numa 

superfície e não devem ser reutilizados em várias superfícies, porque favorece a disseminação dos agentes 

contaminantes. Usar um toalhete para cada superfície e descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície depois 

de usar o toalhete desinfetante, porque é necessário que a superfície fique molhada durante uns minutos até secar 

ao ar, para ser eficaz; 

• Existem no mercado, pastilhas de Dicloroisocianurato de sódio (com efeito semelhante à lixívia) mas de 

preparação mais rápida, não necessitando de grandes espaços para armazenar. Os utilizadores devem seguir as 

instruções do fabricante (rótulos) para o seu uso em segurança; estas pastilhas devem ser preparadas só na altura da 

utilização, para manter a sua eficácia; 

• As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem ser desinfetadas com 

álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou danificação; 

• Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o ar, ajudando também a 

secar mais rapidamente as superfícies. 

 

Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza: 

 
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se que: 

• Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as casas de banho; 

• Nesta fase de possível disseminação do vírus, recomenda-se que os profissionais de limpeza usem: 

- Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável por cima da farda (não usar a 

roupa que traz de casa); 

- Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara deve ser mudada sempre que estiver húmida (mínimo de 

4-6 horas); 

- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 
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- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 

 
Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns 
 
Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes indicações: 

 

• Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de cloro livre. A 

lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 

99 partes iguais de água (Consulte as instruções de diluição, abaixo). 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente. 

• Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies. 

• Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do fabricante/fornecedor. 

Essa etapa é fundamental. 

• De seguida enxaguar as superfícies só com água quente. 

• Deixar secar ao ar. 

 
 
Instalações sanitárias 
 
• Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

• Seguir a sequência: 

- Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes; 

- Limpar os trocadores de fraldas; 

- Limpar as sanitas; 

- Limpar o chão. 

• Limpeza da sanita: 

− Parte interior: limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba: 

- Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo; 

- Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa nociva 

para a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo menos 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 

 

− Parte exterior da sanita: 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 
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- Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos lados); 

- Passar com pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar também com álcool a 70/80%. 

• No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras. 

• Não esquecer de limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

 
Diluições de lixívia 
 
 

Diluição de lixívia para instalações sanitárias, áreas de toque frequente e desinfeção da área de isolamento: 

lixívia na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de 1/50, ou seja, 1 parte de lixívia em 49 partes iguais 

de água. 
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Desinfeção com lixívia das superfícies comuns: lixívia a 5% de cloro livre na forma original, na diluição de 1/100 

ou seja, 1 parte de lixívia em 99 partes iguais de água: 
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 Conteúdo para instruções breves a afixar obra  

Transporte Coletivo 

 
1. Desinfetar a viatura antes da primeira utilização 

2. Assegurar higiene pessoal dos utilizadores antes de entrar na viatura 

3. Utilizar de proteção das vias respiratórias durante o transporte (máscara) 

4. Viatura só pode arrancar com 2/3 da sua capacidade 

5. Evitar contacto direto (não expor a pele) 

6. Todo o material de proteção é utilizado uma única vez e deitado num saco de resíduos 

para posterior eliminação. 

 
 

Área de refeição 
 
1. Realizar a higiene pessoal (Lavagem das mãos e/ou desinfeção das mãos) antes de entrar 

mo refeitório 

2. Manter a distância mínima de 1 metro 

3. Refeitório deve ser usado com 1/3 da sua capacidade 

4. Cumprir rotatividade (máximo 15 minutos por colaborador)  

5. Higienizar a zona de refeição individual (cada utilizador) com solução de base alcoólica 

a 70% e papel de limpeza 

6. Retirar-se da zona de refeição após terminar e descansar fora da referida zona 
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Higienização WC – Obra 

 
1. Utilização Individual de WC – só é permitida uma pessoa no WC de cada vez 

2. Afixar informação relevante (regras de lavagem das mãos, etc.) 

3. Limpeza e desinfeção do WC com Germicida 3 x ao dia: início dos trabalhos; após período 

de almoço; no fim dos trabalhos 

4. Manter Limpo e arejado 

 

Higienização WC – Escritórios 
 
1. Limpar e desinfetar com germicida 2 vezes ao dia  

2. Afixar informação relevante (regras de lavagem das mãos, etc.) 

3. Definir n.º máximo de utilizadores de cada WC/ Utilização individual 

4. Manter Limpo e arejado 

 

Higienização das mãos 
 

1. Na entrada ao serviço 

2. Antes do lanche da manhã 

3. Antes do almoço 

4. Após o almoço 

5. Antes do lanche da tarde 

6. Na Saída do serviço 

 
 
 



 

64 

Higiene pessoal (Todos os trabalhadores) 
 
1. Os colaboradores devem mudar a roupa de trabalho todos os dias 

2. Realizar a lavagem das mãos conforme estipulado 

3. Cumprir as regras de etiqueta respiratória 

 

 

Receção de carga/materiais (Fornecedores Externos) 
 
1. Motorista permanece no interior da viatura, preferencialmente 

2. Caso o motorista tenha de sair da viatura deve manter o distanciamento social 2 metros 

e usar luvas (descarga efetuada de preferência com luvas descartáveis) 

3. Carga pesada, efetuada por pessoal da obra, realizada de preferência com luvas 

descartáveis 

 

Viaturas transporte de cargas (Internas) 
 

1. Desinfeção à 1º utilização 

2. Desinfeção à hora de almoço 

3. Desinfeção sempre que mudar de motorista ou acompanhante 

4. Ter especial atenção aos volantes, manetes e superfícies de contato comum 

5. Motorista permanece no interior da mesma, preferencialmente 

6. Caso o motorista tenha de sair da viatura, deve manter o distanciamento social 2 metros 

e usar luvas, preferencialmente descartáveis) 

7. Carga pesada, efetuada por pessoal da obra, realizada de preferência com luvas 

descartáveis 
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Zonas de circulação e frentes trabalho 
 
1. Respeitar a distância de segurança mínima de 2 metros 

2. Evitar concentração de pessoas – 1 pessoa por cada 40 m2 

      3. Reforçar as condições para lavagem frequente das mãos (1 posto móvel por cada frente 

de trabalho), equipado com consumíveis descartáveis. 

 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 
 
1. O EPI deve estar identificado com o nome do seu utilizador em local bem visível 

2. Devem ser usadas luvas em obra, sempre que possível, descartáveis 

3. Fazer a desinfeção diária dos EPI’s que permitem tal ação 

 

Desinfeção de Materiais e Equipamentos 
 
1. Criação de zona destinada à desinfeção dos equipamentos e ferramentas individuais 

2. Desinfetar as ferramentas de uso partilhado com produtos germicidas todos os dias 

3. Desinfetar sempre que haja mudança de utilizador 

4. Manter a distância de segurança 
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Medição de temperatura 
 
1. Todos os colaboradores serão sujeitos a 2 medições de temperatura diárias (entrada da 

obra e saída da mesma) 

2. Os mesmos podem ser sujeitos a outras medições de temperatura, caso se considere 

necessário 

3. As medições são registadas em impresso próprio 

 

 
 

Horário de trabalho e Restrições de circulação 
 
1. Implementação do sistema de horário alternado de entrada e de saída dos 

colaboradores/subempreiteiros (de acordo com as necessidades) 

2. Não pode haver rotatividade de colaboradores entre obras 

 

 


