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1. CONTROLO DE ALTERAÇÕES 

 

A tabela seguinte identifica os documentos elaborados após a primeira versão do Plano de 

Contingência do Município de Penela, assim como as respetivas datas, que fazem parte integrante 

deste Plano.  

Esta versão reflete as informações e medidas implementadas e atualizadas à presente data. 

Tabela 1-  Identificação e data dos documentos elaborados relacionados com plano de contingência da 
Câmara Municipal 

 

VERSÃO/REVISÃO 
DATA DA 
REVISÃO 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 

01 09/03/2020 Edição da versão original. 

02 17/3/2020 Níveis de alerta e medidas constantes no plano de resposta nacional;  

03 01/04/2020 Atualizações Gerais. 

04 05/05/2020  Plano de contingência Feira e Mercado Municipal. 

05 01/06/2020 

Atualização das medidas adotadas no que diz respeito ao reinicio do 
ensino pré-escolar ( ano letivo 2019/2020)e inicio da época balnear na 
praia fluvial da louçainha. 

06 03/07/2020 

Análise dos espaços físicos do Edifício Sede da CM e elaboração de 
informação com propostas de medidas de contenção e prevenção da 
transmissão da COVID 19. 

07 01/09/2020 

Procedimentos de Prevenção e Medidas de Segurança e Saúde nos 
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1º ciclo do concelho. 
Plano de contingência da Feira do Mel do Espinhal 

08 15/09/2020 
Plano de Contingência “São Miguel 2020” 
Plano de Contingência “A Gente e os Gestos” 

09 21/09/2020 Plano de Contingência “Infraestruturas Desportivas Municipais” 

10 26/10/2020 

Procedimentos de Prevenção e Medidas de Segurança e Saúde para os 
cemitérios municipais. Publicação de Edital nº 33/2020, (no âmbito da 
celebração do dia de Todos os Santos). 
 

11 12-11-2020 
Reavaliação dos Procedimentos de Prevenção e Medidas de Segurança e 
Saúde nos gabinetes no edifício da Câmara Municipal 
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2. ENQUADRAMENTO 

O presente plano foi elaborado e adaptado tendo por base a informação constante na 

Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020, emanada pela Direção Geral da Saúde, onde se encontram 

descritos os principais procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas no âmbito 

da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 agente causal da COVID-19, assim como os 

procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas desta infeção. 

3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A definição que se apresenta baseia-se na informação disponível, à data, no Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser adotada pelas entidades 

públicas. 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda (febre ou 

tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização 

E 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 

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-19. 

 

4. SINTOMAS DE INFEÇÃO COVID – 19 – GRUPOS DE RISCO 

Da análise aos casos reportados até ao dia 2 de março de 2020 (ECDC, 6 de março 2020), estima-

se que o COVID-19 provoque uma doença ligeira (casos não-pneumonia) em cerca de 80% dos 

infetados com recuperação quase total dos sintomas, 13,8% dos infetados poderão apresentar uma 

forma severa da doença (casos com e sem pneumonia) e 6,1% dos infetados poderão experienciar a 

doença crítica, ou seja, pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, eventual falência renal 

e de outros órgãos e choque séptico 

Os sintomas associados ao COVID-19 vão da ausência de sintomas (assintomático) à pneumonia 

severa podendo ser fatal em casos raros. Os sintomas reportados são febre, tosse, falta de ar e fadiga. 

Em casos severos pode ocorrer diarreia e vómitos (ECDC, 6 de março 2020). 
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As pessoas infetadas desenvolvem os sintomas, em média, 6 dias após o contágio, mas o período 

de incubação varia entre 1 e 14 dias (ECDC, 6 de março 2020). 

As pessoas com maior risco de evoluírem para casos severos ou críticos são as pessoas com mais 

de 60 anos e as pessoas com fatores de risco como sejam os portadores de doenças crónicas como a 

hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e doença oncológica (ECDC, 6 

de março 2020). 

A infeção COVID-19 em crianças parece ser rara e muito ligeira (ECDC, 6 de março 2020) sendo 

que apenas cerca de 2,4% do total de casos já reportados eram pessoas com menos de 19 anos. Uma 

parte muito pequena da população com menos de 19 anos poderá desenvolver sintomas severos 

(2,4%) ou mesmo críticos (0,2%).  

No âmbito dos serviços municipais, considera-se constituírem grupo de risco os seguintes 

indivíduos:  

 Pessoas com características próprias que conferem maior vulnerabilidade à infeção pelo 

vírus:  

 Colaboradores com idade superior a 60 anos, ou Colaboradores com co-morbilidades 

(fatores de risco acima identificados)  

 Pessoas que realizam atividades com exposição ao público e os Colaboradores que 

realizam atividades de atendimento ao público;  

 Pessoas com atividade em contexto clínico; 

 Colaboradores que acompanhem/prestem assistência a Caso Suspeito de COVID-19 

 Pessoas com história de viagem recente para áreas com transmissão comunitária ativa 

e/ou que coabitem com quem tenha realizado essas viagens.   

 

Ainda que não se enquadrando em nenhum dos grupos de risco definidos caberá ao responsável 

de cada serviço, em cada Unidade Orgânica, atender a situações que merecem a adoção de medidas 

específicas de proteção (ex. Cuidadores de pessoas imunodeprimidas, entre outras). 

5. FORMAS DE TRANSMISSÃO DA SARS-COV-2 

A doença COVID-19 pode transmitir-se: 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 
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 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão do SARS-CoV-2 de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

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

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

inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos 

com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas 

oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

Importa salientar que o risco de transmissão será tanto menor quanto maiores forem os cuidados 

de cada pessoa individualmente, pois assim poderá interromper-se a cadeia de transmissão entre 

pessoas. Desta forma, consegue-se evitar que se espalhe mais a doença e que as instituições de 

saúde fiquem impossibilitadas de dar resposta aos casos que necessitem de hospitalização. 

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

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir por todos os serviços da Câmara 

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

de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

5.1. CENÁRIOS DE RISCO DE TRANSMISSÃO 

As instituições de saúde, nacionais e internacionais, definem 5 cenários de risco de transmissão 

adequando as medidas de prevenção a cada um deles:  

Cenário 0 – descreve a situação em que o País não tem casos reportados, sendo esta a situação 

atual de poucos países na Europa. O maior objetivo nesta fase, em termos de saúde pública, é 

garantir condições de rápida deteção dos casos suspeitos e identificar formas de isolamento para 

prevenir maiores transmissões. As instituições devem atualizar os seus planos de contingência. A 

triagem dos casos suspeitos (com base nas viagens e história de contactos) deve ser feito 

recorrendo ao contacto telefónico com a linha SNS 24.  

Cenário 1 – descreve a fase em que já há casos reportados tendo o contágio ocorrido noutros 

países. Aparentemente não há ainda uma transmissão nacional, mas apenas entre pessoas de 

agregados próximos dos casos reportados. Nesta situação, a grande preocupação é diminuir as 

oportunidades de transmissão assegurando a deteção precoce de novos casos para diminuir a 

hipótese de contágio de outras pessoas. A triagem dos casos suspeitos (com base nas viagens e 

história de contactos) deve ser feita recorrendo ao contacto telefónico com a linha SNS 24. As 

zonas de isolamento para casos suspeitos devem ser conhecidas pela comunidade.   
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Cenário 2 – esta situação descreve um aumento do número de casos importados e também a 

existência de casos resultantes da transmissão entre pessoas de uma mesma região, sendo 

crescente o número de regiões com casos reportados. Nesta fase o objetivo continua a ser evitar 

que a infeção COVID-19 se espalhe pelo que é fundamental dificultar as oportunidades de 

transmissão entre pessoas. Esta preocupação é ainda maior por se estar na época da gripe 

existindo já muitas pessoas com gripe e constipações. Todas as pessoas com sintomas de infeção 

respiratória devem ser consideradas casos suspeitos e testados. 

Cenário 3 – descreve a situação com surtos localizados que se começam a aproximar 

geograficamente. Nesta fase está estabelecida a transmissão pessoa-a-pessoa e aumenta a pressão 

sobre o Serviço Nacional de Saúde. Nesta fase o objetivo é controlar o impacto do elevado número 

de casos sobre o Sistema Nacional de Saúde.  

Cenário 4 – nesta fase a infeção está espalhada por todo o País e o Sistema Nacional de Saúde tem 

dificuldade em dar resposta. O grande objetivo é controlar o impacto da situação generalizada em 

diferentes aspetos.  

Segundo o ECDC, a 6 de março de 2020 os dados epidemiológicos sugeriam o Cenário 1 para a 

Europa podendo rapidamente evoluir para o Cenário 2.  

A progressão entre cenários assenta na facilidade de a infeção COVID-19 se espalhar pessoa-a-

pessoa, o que para ser combatido justifica o conhecimento de dois principais conceitos, o de contacto 

próximo (i) e do isolamento (ii):  

(i) Contacto próximo - Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo a 

prestação de cuidados diretos a pessoa doente com COVID-19; Contacto em ambiente 

laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; visitas a pessoas doentes ou permanência no 

mesmo ambiente de pessoas infetadas com COVID-19; Contacto em proximidade ou em 

ambiente fechado com a pessoa doente com infeção por COVID-19 (ex.: gabinetes de 

trabalho). 

Em caso de Viagem com doente infetado por SARS-CoV-2, o conceito de contacto próximo 

abrange os companheiros de viagem da pessoa doente; os prestadores de cuidados diretos à 

pessoa doente; os Tripulantes de bordo que serviram a pessoa doente; e qualquer pessoa que 

se sente 2 lugares à esquerda e 2 lugares à direita da pessoa doente, dois lugares nas duas filas 

consecutivas à frente ou atrás da pessoa doente; Se o doente tiver sintomatologia grave e se 

tenha movimentado muito dentro da aeronave, considerar todas as pessoas como contacto 

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

nos pontos anteriores (avaliação caso a caso). Nos serviços municipais o contacto entre 

funcionários, entre funcionários e munícipes, entre os funcionários e as interações entre 

qualquer pessoa e os funcionários e fornecedores são exemplos de contactos próximos. 

(ii)Isolamento - são os espaços destinados às pessoas que apresentem sintomas ou que sejam 

suspeitos de ter tido um contacto próximo com pessoas infetadas com SARS-CoV-2, tendo 

como principal objetivo evitar a propagação da doença. Neste espaço, que deve ser ventilado e 

de fácil limpeza, a pessoa terá conforto e privacidade para contactar a linha de SNS 24 e seguir 

todas as indicações que lhe forem prestadas.   

Em cada edifício da responsabilidade do município foi definida uma área de isolamento com 

equipamento/ material definido pela DGS. 

 5.2. NÍVEIS DE ALERTA E RESPOSTA 

A DGS, no Plano de Contingência Nacional publicado a 10 de março de 2020, define os Níveis de 

Alerta e Reposta para Portugal, de acordo com a avaliação de risco para COVID 19 e o seu impacto 

para Portugal (Figura 1). Atualmente, Portugal encontra-se no subnível 3.2. pelo que a resposta mais 

importante conhecer e controlar as cadeias comunitárias ativas de infeção COVID-19, sendo a 

resposta concentrada na mitigação dos efeitos e na diminuição da sua propagação. 

 

 

Figura 1. Níveis das fases de preparação, resposta e recuperação ajustadas aos diferentes 
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Caracterização - Fase de Resposta 1  

Existência de transmissão sustentada de coronavírus capaz de causar graves problemas de saúde 

em humanos, em locais fora de Portugal, com propagação internacional.  

O nível de alerta e resposta 2 corresponde a uma situação em que o risco de COVID-19 em 

território nacional é moderado, iniciando-se uma Fase de Contenção Alargada, com reforço da 

resposta/contingência. O necessário é a deteção precoce de casos COVID-19 e o reforço de medidas 

de contenção para evitar cadeias secundárias em Portugal.   

Caracterização - Fase de Resposta 2 

 Presença de cadeias de transmissão na Europa  

 Presença de casos importados em Portugal, sem cadeias secundárias Risco moderado de 

propagação local da doença em Portugal. 

O nível 3 corresponde à Fase de Mitigação e envolve a presença de casos de COVID-19 em 

território nacional, e divide-se em dois subníveis, 3.1 (cadeias de transmissão em ambientes 

fechados), e 3.2 (cadeias de transmissão em ambientes abertos). 

Caracterização - Fase de Resposta 3 

As cadeias de transmissão do COVID 19 já se encontram estabelecidas em Portugal, tratando -se 

de uma situação de epidemia/pandemia ativa. Neste contexto, as medidas de contenção da doença 

são insuficientes e a resposta é focada na mitigação dos efeitos do COVID 19 e na diminuição da sua 

propagação, de forma minimizar a morbimortalidade e/ou até ao surgimento de uma vacina ou novo 

tratamento eficaz. 

A evolução epidemiológica da infeção determinará o ajustamento imediato das respostas, 

considerando os conhecimentos que surjam, mais precisos, sobre o comportamento do vírus, a 

dinâmica de transmissão e a diversidade de respostas e consequências clínicas em função das 

características pessoais de cada pessoa infetada (Plano de Contingência Nacional, 10 de março de 

2020).  

As medidas de Saúde Pública e a resposta dos serviços de prestação de cuidados de saúde serão 

implementadas de acordo com a fase de resposta, que corresponderá à fase de atividade da 

transmissão e a evolução do conhecimento científico (Plano de Contingência Nacional, 10 de março 

de 2020).  
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O sucesso no controlo da propagação do SARS CoV 2, implica a resposta adequada dos serviços 

prestadores de cuidados de saúde, e também e em especial, a implementação das medidas de Saúde 

Pública. Serão particularmente importantes as estratégias que contenham a disseminação de COVID 

19, prevenindo a transmissão pessoa a pessoa e impedindo a formação de cadeias de transmissão na 

comunidade (Plano de Contingência Nacional, 10 de março de 2020). 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS  

6.1- IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE TRABALHADOR(ES) POR SARS-COV-2 PODE CAUSAR 

NO MUNICÍPIO 

A Câmara Municipal deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos 

seus colaboradores não se apresentarem ao serviço, devido a doença, suspensão de transportes 

públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 

Neste contexto é importante avaliar as atividades desenvolvidas por este Município, identificando 

as imprescindíveis e aquelas que podem ser reduzidas ou encerrar/fechar/desativar, nomeadamente: 

 A Divisão Administrativa e Financeira poderá reduzir todos os seus serviços garantindo 

apenas os serviços mínimos no setor de aprovisionamento, contabilidade, recursos 

humanos e o atendimento (Balcão Único); 

 A Divisão de Cultura, Trismo, Desporto e Juventude- Pode suspender a sua atividade; 

 O Gabinete da Ação Social deverá garantir os serviços mínimos de intervenção social de 

caráter urgente; 

 A Divisão Técnica de Obras e Serviços Urbanos poderá reduzir os seus serviços, garantindo 

os serviços mínimos de manutenção, água e saneamento e recolha de resíduos sólidos 

urbanos, e em situações de emergência de proteção civil. 

 O Gabinete de Proteção Civil, Florestas e Desenvolvimento Rural deverá garantir todos os 

serviços associados a situações de emergência.; 

 O Gabinete de Educação terá de garantir a sua atividade; 

 O Gabinete de Apoio ao Empreendedor pode suspender a sua atividade. 

Os colaboradores que estarão mais expostos no Município e que poderão ter um maior risco de 

contágio, são os que mantêm contacto direto com os munícipes, nomeadamente os serviços de 

atendimento ao público e os serviços externos que garantem os serviços mínimos nas diferentes 
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áreas, a fiscalização e outros serviços técnicos. 

Existe um conjunto de colaboradores em todos os setores que poderão desenvolver as suas 

tarefas em sistema de teletrabalho. 

6.2- PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 DE 

TRABALHADOR(ES) 

6.2.1 -  Área de Isolamento 

Tendo em conta os diversos serviços que se encontram no edifício principal e nos edifícios 

descentralizados estabeleceram-se os seguintes procedimentos:  

Foram definidas as áreas de isolamento em cada edifício de acordo com a orientação nº 006/2020 

de 26/02/2020. Próximo de cada área de isolamento foi ainda identificada uma instalação sanitária 

devidamente equipada, para utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/caso suspeito. A 

escolha dos locais de isolamento teve em consideração os circuitos mais curtos e mais isolados das 

áreas de concentração de pessoas/trabalhadores nas instalações.   

A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores possam ser expostos e infetados e tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível nas instalações municipais e na comunidade. 

Na tabela seguinte são identificados os diversos edifícios municipais e a localização das respetivas 

salas de isolamento. 

Instalações 
Municipio 

Sala de isolamento Material Notas 

Centro Escolar de  
Penela 

Gabinete de atendimento - 
Piso 0 

kit com água e 
alimentos não 

perecíveis; contentor de 
resíduos ( com 

abertura não manual e 
saco de plástico); 

solução antisséptica  de 
base alcoólica *; 

toalhetes de papel; 
máscaras cirúrgicas; 
luvas descartáveis; 

termómetro 

*disponível 
no interior 
e à entrada 

das 
respetivas 

salas 

Centro Escolar do 
Espinhal 

Sala terapia da fala 

Centro Escolar de 
Cumeeira 

Sala dos Professores 

Edifício CM+ Posto 
Turismo e restantes 
serviços 

Sala do Piso 0 

Smartes  Sala de reuniões - Piso 0 

Biblioteca Municipal 
+ Auditório 

 Zona dos  camarins 

Pavilhão Multiusos  Gabinete médico 

Espaço Museu + 
Pousada do Rabaçal 

Quarto do 1º piso da 
Pousada 
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Centro Salvador 
Arnaut 

Gabinete técnico- Piso 1 

Mini Habitat  Sala de reuniões 

Piscina Municipal  Gabinete médico 

Parque Logístico 
Municipal 

Gabinete médico 

HIESE 
Sala 0.12 - Sala de 
reuniões/direção 

 

 Cada área de isolamento está equipada com telefone, cadeira ou marquesa (para descanso e 

conforto da pessoa com sintomas da doença), enquanto aguarda validação de caso e o eventual 

transporte pelo INEM, kit com água e alguns alimentos não perecíveis.  

 Neste espaço foi igualmente disponibilizado solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de 

papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. 

  Serão utilizados 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 nas instalações do município. 

 Integra ainda este Plano de Contingência os planos de higienização das diferentes instalações, 

adequado aos revestimentos, aos equipamentos aos utensílios, assim como aos objetos e 

superfícies que são manuseados (ex: corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). 

6.2.2-  Procedimentos Específicos 

O Município de Penela inclui neste Plano de Contingência os procedimentos a adotar “Num 

Caso Suspeito”, “Perante um Caso Suspeito Validado” e “Vigilância de Contactos Próximos” de 

acordo com o anexo I da recomendação nº 006/2020. 

6.2.2.1 - “Procedimento num Caso Suspeito” 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um trabalhador no município com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, 

informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”, 

definida neste Plano de Contingência. 

O responsável direto contacta, de imediato, o dirigente máximo por via telefónica. Nas situações 

necessárias (ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o dirigente máximo (ou chefia direta) 
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assegura que seja prestada, a assistência adequada ao trabalhador até à área de “isolamento”. 

Sempre que possível deve assegurar-se a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

NOTA: O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao trabalhador com sintomas, 

deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto 

à higiene das mãos, após contacto com o trabalhador doente. 

 O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 

24 (808 24 24 24). 

 Este Trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio Trabalhador.  

 Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da 

máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 

Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica 

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

trabalhador deve substituí-la por outra. 

      O profissional de saúde do SNS 24 questiona o trabalhador doente quanto a sinais e sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 

informa o Trabalhador: 

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

situação clínica do Trabalhador. 

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

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado 

poderá ser: 

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

os   procedimentos habituais e adequados à situação clínica do Trabalhador. O 

Trabalhador informa o dirigente máximo 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. A 

chefia direta do Trabalhador informa o dirigente máximo da existência de um caso 

suspeito validado nas instalações municipais. 
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6.2.2.2  “Na situação de Caso Suspeito Validado” 

 O Trabalhador 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 interditado (exceto aos 

Trabalhadores designados para prestar assistência); 

 O dirigente máximo colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 

contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); 

 O dirigente máximo informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

Trabalhador; 

 O dirigente máximo informa 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. 

NOTA: 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 do Município. 

6.2.2.3  “Procedimento Perante um Caso Suspeito Validado” 

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

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa o dirigente máximo dos resultados dos testes 

laboratoriais e: 

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

procedimentos habituais como a limpeza e desinfeção. Nesta situação são 

desativadas as medidas do Plano de Contingência do Município; 

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  
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O Dirigente máximo 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 no 

município, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

6.2.2.4  - Procedimento de Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se “contacto próximo” um Trabalhador que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-

19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância (Anexo II). 

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

“Alto risco de exposição”, sendo definido como: 

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

Caso; 

 Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 

 Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas 

ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

   “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 
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   Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

   Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha(m) 

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

respiratória; higiene das mãos). 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

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

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

estreita articulação com o Dirigente máximo da Câmara Municipal 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). 

NOTA: 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 dificuldades em 
respirar 

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

 
 

Acompanhamento da situação pelo 
médico do trabalho 

 Restringir o contacto social ao 

indispensável 

 Evitar viajar 

 Estar contactável para 
monitorização ativa durante os 14 
dias desde a data da última  
exposição 

 

De referir que: 

 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 e a 
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hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o Trabalhador estiver em qualquer 

edifício municipal, devem iniciar-se os “Procedimentos num Caso Suspeito”, 

estabelecidos anteriormente; 

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 

6.3. MEDIDAS 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 

(DGS, ECDC, 6 de março de 2020), nomeadamente:  

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

tossir:   

b. Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel, nunca com a mão.  

c. Colocar o lenço de papel no caixote do lixo.   

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

e. com a mão. A seguir, lavar as mãos.   

f. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou uma solução desinfetante de 

base alcoólica durante pelo menos 20 segundos:  

g. 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.   

h. 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. Sempre que se tenha de servir comida, 

mudar fraldas ou mexer em brinquedos de utilização partilhada. Fazer o mesmo, 

sempre que se cuide de pessoas doentes.   

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

secreções respiratórias;  

j. - Manter o distanciamento social, evitando o contacto próximo com pessoas com 

infeção respiratória, seguindo a etiqueta social:   
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i. O cumprimento com beijos, apertos de mão ou abraços deve ser evitado; 

ii. Deve evitar-se, sempre que possível, o contacto próximo com pessoas que 

apresentem sintomas de infeção respiratória;   

iii. Em caso de aparecimento de sintomas, que configurem um caso suspeito de 

acordo com a orientação da DGS, isto é, caso apresente infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo ou não hospitalização, 

tenha viajado para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do 

início de sintomas, ou tenha contactado com um caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas, ou 

ainda um profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de 

saúde onde são tratados doentes com COVID-19, deve colocar-se uma máscara, 

evitar o contacto com outras pessoas e ligar para a linha SNS 24 e seguir as 

orientações. 

O uso de equipamento de proteção individual de acordo com a avaliação dos riscos é de 

caracter obrigatório. 

No caso do EPIS de proteção ao risco biológico COVID 19 o cuidado para o uso dos mesmos 

ainda se torna mais imperativo. O uso deve ser garantido de acordo com as Orientações Superiores. 

6.4 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INSTITUCIONAIS  

 O conjunto de medidas referidas no presente plano pressupõe a implementação de ações 

específicas nos edifícios do município, em momentos diferentes e em articulação com a evolução do 

cenário nacional, no âmbito da Comissão Municipal de Proteção Civil e em permanente articulação 

com a Autoridade de Saúde Concelhia. 

  6.4.1. Definição da Estrutura Interna de Gestão de Emergência  

 O Serviço Municipal de Proteção Civil é o responsável pela verificação das medidas propostas, 

no entanto em cada serviço/unidade orgânica 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.  

 6.4.2. Procedimentos de Prevenção e Medidas de Segurança e Saúde nos Serviços de 
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Atendimento da Câmara Municipal 

 A reabertura dos serviços públicos  prevista na Resolução do Conselho de Ministros nº 

38/2020, de 17 de maio,  foram  acompanhadas pelo grupo da  Estrutura Interna de Gestão e de  

Implementação de Medidas que concretizou a operacionalização de um conjunto de sinalética 

orientadora  nos diferentes espaços físicos da Câmara Municipal e outros edifícios da sua 

responsabilidade com atendimento ao Munícipe (Museu, Biblioteca, Balcão Único, entre outros), 

que incluiu nomeadamente, a definição de circuitos de entrada e saída e  a definição de regras para 

atendimento presencial de acordo com as orientações da DGS. 

 6.4.3. Disponibilizar informação sobre a lavagem das mãos e as medidas de proteção 

individual nos serviços do Município 

 Todas as unidades orgânicas/serviços/ edificios do Município devem assegurar que está 

disponível informação sobre a correta higienização das mãos em todos os locais adequados, assim 

como as precauções para evitar a infeção pelo vírus.  

 6.4.4. Limpeza das superfícies e dos objetos de trabalho  

 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.  

 Encontra-se definido um plano de higienização e respetivos registos de limpeza, para os 

diferentes espaços físicos das instalações da Câmara Municipal e dos outros edifícios sob a sua 

responsabilidade 

Assim, é importante: 

a. Limpar frequentemente as superfícies das mesas de trabalho e outros objetos com um 

desinfetante (à base de álcool a 70º).  Deve utilizar-se papel tecido não tecido que deve 

ser colocado no lixo após limpar a superfície. 

b. Proceder da mesma forma para as superfícies e objetos que entrem em contacto com as 

mãos: puxador das portas, corrimãos, botões de autoclismo, balcões de atendimento, 

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

computadores, multibanco, entre outros. 

c. Deve utilizar-se papel tecido não tecido que deve ser colocado no lixo após limpar a 

superfície. 

d. Os espaços comuns como corredores, escadas, devem ser no mínimo lavadas duas 

vezes por dia com água e lixivia (5%) na proporção de 1:100. 

Todos os gabinetes de trabalho, sala de reuniões e bar têm à sua disposição desinfetante de 

superfícies e papel TNT para limpeza das superfícies /objetos sempre que se justifique, assim como 
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álcool gel para desinfetar as mãos. 

 O cumprimento do plano de higienização é garantido no período da manhã por funcionária da 

CM e no período da tarde por funcionária da Cerci (no âmbito do protocolo existente com a Câmara 

Municipal). 

 Para todos os serviços e setores da Câmara Municipal foi definido um plano de higienização 

(em anexo), que   contempla métodos de limpeza, a frequência de limpeza, assim como os produtos 

a utilizar em função da superfície a higienizar, e respetivos registos de higienização.   

7- PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS ATIVIDADES E SETORES 

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PENELA 

 

7.1. Feiras e Mercados 

A. A Resolução do Conselho de Ministros nº 38/2020, de 17 de maio, atendendo à evolução 

da situação epidemiológica publica uma série de medidas com que se iniciou o processo 

de desconfinamento das medidas que foram sendo adotadas para combater a COVID-19, 

tendo definido um conjunto de orientações excecionais e específicas de regresso 

gradual das atividades económicas  e do setor dos serviços. 

Com base nessa resolução e atendendo à realidade do Município de Penela e à sua 

responsabilidade na realização de Feiras e Mercados, e de forma a assegurar o bom 

funcionamento desta atividade comercial semanal, o Município de Penela elaborou o “Plano 

de Contingência Feira e Mercado Semanal” que constitui um instrumento de orientação para 

a gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de 

infeção. 

B. De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada do 

evento anual que se realiza na Vila do Espinhal, organizado pelo Município de Penela, pela Junta 

de Freguesia do Espinhal e pela Associação de Apicultores da Serra do Espinhal, elaborou-se o “Plano 

de Contingência  Feira do Mel do Espinhal”, que contemplou todas as atividades que 

integraram o programa previsto para o ano de 2020 e,  que constitui um instrumento de 

orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao aparecimento de 

casos suspeitos de infeção. 

A feira do Mel do Espinhal realizou-se na Vila do Espinhal, tendo-se definido um espaço físico 

para cada atividade programada, nomeadamente a Bienal de Humor Oliveira Guimarães, a 

Entrega dos Prémios de Mérito Escolar, o Concerto e a Feira do Mel. Esses momentos 
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culturais proporcionaram grande concentração de pessoas e contactos físicos, tendo-se por 

razões de saúde pública imposto um conjunto de medidas que se configuraram como 

indispensáveis ao controlo da pandemia da doença COVID-19, nomeadamente a observação 

das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene. 

C. Elaborou-se o “Plano de Contingência  São Miguel  2020“, evento anual que se realiza na Vila 

de Penela, organizado pelo Município de Penela  em  colaboração com o  Núcleo Empresarial de 

Penela  (NEP), que compreendeu todas as atividades que integraram o programa previsto 

para o ano de 2020  estruturado num modelo adaptado à época pandémica que se vive  e,  

que constituiu um instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e 

de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção. 

Para este evento definiram-se os espaços físicos para cada atividade programada, 

nomeadamente as Comemorações das Jornadas Europeias do Património, a Centenária 

Feira das Nozes e Produtos Endógenos, Comemorações do Dia Mundial do Turismo, Dia do 

Município, a Entrega dos Prémios da VII Bienal do Humor Luís d’Oliveira Guimarães e 

Momentos Culturais. Esses momentos culturais proporcionaram grande concentração de 

pessoas e contactos físicos, tendo-se por razões de saúde pública imposto um conjunto de 

medidas que se configuraram como indispensáveis ao controlo da pandemia da doença 

COVID-19, nomeadamente a observação das regras de ocupação, permanência e 

distanciamento físico, bem como regras de higiene. 

7.2. Eventos Culturais 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada do evento 

“A Gente e os Gestos” a realizar em várias localidades do concelho, organizado pelo Município de 

Penela, em colaboração com a Companhia de Chanca elaborou-se o “Plano de Contingência A Gente e 

os Gestos”, que compreendeu as atividades culturais que integram o programa. Este plano 

constitui um instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e de 

resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção nos diferentes lugares definidos em 

função da sua capacidade, para a projeções cinematográficas com a duração aproximada de 60 

minutos em 9 localidades distribuídas pelo Concelho.  Estes momentos culturais irão proporcionar 

alguma concentração de pessoas e contactos físicos, proporcionado pela presença e circulação do 

público o  que torna este espaço de especial vulnerabilidade face à atual situação epidemiológica. 

Justifica-se assim a necessidade de o Município de Penela por razões de saúde pública impor um 

conjunto de medidas que se configuram como indispensáveis ao controlo da pandemia da doença 
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COVID-19, nomeadamente a observação das regras de ocupação, permanência e distanciamento 

físico, bem como regras de higiene. 

7.3. Infraestruturas Desportivas 

Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros nº 40-A/2020, de 29 de maio, e da Orientação 

nº 036/2020, de 25/08/2020 atualizada a 04/09/2020, elaborou-se o “Plano de Contingência 

Infraestruturas Desportivas Municipais” como o objetivo de permitir que as infraestruturas 

desportivas sob gestão do Município de Penela reabrissem ao público, com novas medidas de 

proteção e segurança devido à atual situação pandémica, seguindo as normas impostas pela 

Direção Geral da Saúde.  

O Município de Penela  tem sob a sua gestão o Pavilhão Municipal  Multiusos , o campo de 

Futebol de São Jorge, o pavilhão Polidesportivo da Quinta da Cerca e  outros Polidesportivos 

Descobertos, situados em várias localidades do concelho, onde se desenvolvem atividade física e 

desportiva, constituindo um espaço propícios a uma elevada aglomeração de pessoas, implicando 

o contacto direto entre indivíduos, pelo que, face à atual situação epidemiológica são considerados 

de especial vulnerabilidade. 

O conjunto de regras enumeradas, por questões de saúde pública são direcionadas aos 

promotores das atividades desportivas e aos praticantes, e utilizadores das infraestruturas 

desportivas da responsabilidade do Município de Penela, nomeadamente o Pavilhão Multiusos, o 

Campo de Futebol de São Jorge, o Polidesportivo da Quinta da Cerca e Polidesportivos 

Descobertos.  

      7.4 Espaços de Jogo e Recreio 

 

     De acordo com previsto no artigo 7º (encerramento de instalações e estabelecimentos) do    

Decreto nº 2 – A/2020 de 20 de março, que procedeu à execução do estado de emergência, foram 

encerrados todos os espaços de jogo e recreio do Concelho, sob a responsabilidade da Câmara 

Municipal. 

Procedeu-se à colocação de cartazes informativos e à vedação dos espaços com fita sinalizadora. 

Foram informadas outras Entidades responsáveis por espaços de jogo e recreio qual o procedimento 

a adotar. (email enviado 27/03/2020, em anexo). 
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7.5- Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar  

Elaboração de planos de higienização e respetivos registos para os edifícios municipais, 

nomeadamente nos centros escolares da responsabilidade do município; 

Disponibilização de solução alcoólica em pontos de passagem (entrada, saída e circulação) para 

desinfeção das mãos. Recomenda-se, no entanto, que seja privilegiada a lavagem das mãos com 

água e sabão durante dois minutos. 

Colocação de tapetes higienizantes na entrada do estabelecimento escolar com aplicação 

periódica de produto desinfetante (funcionários dos centros escolares garantem essa aplicação) 

Procedeu-se à realização prévia de testes serológicos ao pessoal docente e não docente; 

Distribuição de máscaras de proteção com a recomendação de uso obrigatório pelo pessoal 

docente e não docente no interior e exterior das instalações durante o período de trabalho. 

7.6 - Estabelecimentos de Ensino do 1º Ciclo  

Complementaridade dos planos de higienização e respetivos registos garantindo também a sua 

aplicação nas áreas correspondentes ao ensino do 1º ciclo. 

Reforço da aplicação de dispositivos para solução alcoólica em pontos de passagem (entrada, 

saída e circulação) para desinfeção das mãos.  

Colocação de saboneteira (para sabonete liquido), suporte de toalhetes de papel e solução 

alcoólica de 500 ml. em todas as salas do pré-escolar e do 1º ciclo, dos centros escolares do 

concelho. 

Recomenda-se, no entanto, que seja privilegiada a lavagem das mãos com água e sabão durante 

dois minutos. 

Reforço da colocação de tapetes higienizantes nas entradas do pré-escolar e 1º ciclo, com 

aplicação periódica de produto desinfetante (funcionários dos centros escolares garantem essa 

aplicação) nos centros escolares do Concelho. 

Disponibilização em cada centro escolar de um ozonizador para desinfeção de salas de aula, 

refeitório, etc de acordo com plano elaborado e respetivos registos. Elaborada informação e enviada 

via email para os colaboradores dos CE, relativamente ao funcionamento do equipamento e 

precauções relativamente ao seu funcionamento. 

Reforço da sinalização para a desinfeção das mãos e colocação de autocolante à entrada de cada 

espaço a desinfetar com o ozonizador para garantir que o período de funcionamento e o período de 

segurança sejam cumpridos. 
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7.7 - Praia Fluvial da Louçainha 

O Decreto de Lei nº 24/2020 de 25 de maio, regula o acesso, a ocupação e a utilização das 

praias de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020. 

Por Despacho da Agência Portuguesa do Ambiente, foi determinada a capacidade potencial de 

ocupação da praia, tendo em conta a segurança dos utentes e a proteção da saúde pública bem como 

a identificação de praias de pequena dimensão. 

De acordo com o definido no artigo 3º do referido decreto de lei, a praia fluvial da Louçainha é 

considerada uma “praia de pequena dimensão” – que tem uma capacidade potencial determinada 

nos termos do artigo 11º (do mesmo decreto de lei) de até 500 utentes. 

De forma a evitar a afluência excessiva às praias, as Entidades responsáveis, sinalizam o estado 

de ocupação das praias de banhos, utilizando sinalética de cores definida, nos seguintes termos:  

Verde: ocupação baixa 
(corresponde a uma utilização 

até um terço) 
 

Amarelo: ocupação elevada 
(corresponde a uma utilização 
entre um terço e dois terços) 

Verde: ocupação plena 
 

 

Nas praias de pequena dimensão é sinalizado o estado de ocupação de toda a praia. 

De forma a permitir a tomada atempada de decisão, pelos utentes, sobre a escolha da praia, a 

APA disponibiliza informação atualizada de forma contínua, em tempo real, através de aplicação 

móvel “Info praia”, e no seu sítio da Internet (www.apambiente.pt), sobre o estado de ocupação das 

praias. Os métodos que permitem estimar o estado de ocupação das praias são determinados por 

Despacho da APA. 

A Entidade responsável pela praia fluvial, no caso o Municipio de Penela, tem a obrigação de 

promover a tomada de consciência dos banhistas no sentido de cada utilizador ser um “agente de 

saúde pública” na utilização das praias, nomeadamente no respeito pelas regras definidas mo âmbito 

do regime excecional e temporário para a ocupação e utilização das praias, no contexto da pandemia 

COVID-19. 
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É dever geral dos utentes da praia evitar o acesso a zonas com ocupação elevada ou plena, de 

forma a garantir a sua segurança e a dos outros. 

 A Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Marítima Nacional, o Comando Distrital de 

Proteção Civil e as autarquias locais podem determinar a interdição de acesso à praia por motivos de 

saúde pública, designadamente em virtude do incumprimento grave dos deveres que impendem 

sobre as entidades concessionárias e os utentes (art.º 33, do DL 24/2020 de 25 de maio). 

  De acordo com o anexo IV do despacho nº 02/ VPRES/2020 da APA a capacidade potencial de 

ocupação da praia fluvial da Louçainha é de 130 pessoas. 

 É colocada sinalética de informação sobre as medidas de prevenção para a propagação do 

COVID 19 e afixadas as regras que deverão ser cumpridas. 

 É disponibilizado aos utentes da praia dispositivos com substância à base de álcool para 

desinfeção das mãos. 

 É adotada a sinalética definida pela APA para informar os utentes da ocupação da praia, com a 

inserção dos dados na plataforma “infopraia” conforme definido. 

 Elaborado plano de higienização das instalações de apoio à praia, com a presença em 

permanência de funcionária que assegura o cumprimento do plano de higienização. 
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7.8. Cemitérios Municipais 

Previamente à celebração do Dia de Todos os Santos procederam-se à elaboração e 

publicação e afixação nos cemitérios sob gestão do município do EDITAL nº 33/2020, que definia 

as medidas excecionais e regras a adotar sobre o funcionamento dos cemitérios nos dias 1 e 2 de 

novembro, nomeadamente: 

 

 Obrigatoriedade do uso de máscara; 

 Cumprimento do distanciamento físico; 

 Não partilhar os objetos / utensílios, tendo-se retirado os objetos de uso comunitário, 

como: baldes, jarros, garrafões, entre outros; 

 Permanecer no cemitério o tempo estritamente necessário. 

Foram disponibilizados à entrada do cemitério dispensadores substância à base de álcool 

para desinfeção das mãos. 

Determinou-se ainda que não seriam realizadas as habituais cerimónias religiosas.  

Para reforçar as orientações da DGS, afixou-se sinalética informativa sobre as regras e 

medidas de prevenção para contenção da propagação do COVID 19. 
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7.9. Desinfeção de espaços públicos 

O executivo municipal em articulação com a Comissão Municipal de Proteção Civil, decidiu 

proceder durante algum período à desinfeção dos espaços físicos tendo-se decidido priorizar as áreas 

de serviços e de setores de atividade com maior aglomeração de pessoas. Adotou-se como produto 

desinfetante a utilização de lixivia a 5% na proporção de 1:100 para utilização do produto de 

desinfeção. 

Assim, tendo o depósito do município uma capacidade de 300 L será necessária adicionar 3 L 

de lixivia (5%). 

O Plano de desinfeção dos espaços públicos elaborado e implementado no âmbito da fase de 

mitigação do COVID 19 encontra-se em anexo. 

 

  

 

 

7.10. Ações de sensibilização / formação 

 Com a abertura dos estabelecimentos de ensino, realizou-se uma ação de 

formação/sensibilização direcionada a pessoal docente e não docente sobre as medidas preventivas 

de combate ao COVID 19 a adotar nos respetivos estabelecimentos de ensino. 
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Aquando da aquisição dos ozonizadores  

7.1 - ANÁLISE DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CM E ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

COM PROPOSTAS DE MEDIDAS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA COVID 19-  

A. Gabinete de Contabilidade 

Tendo em conta a ocupação atual de 5 postos de trabalho, encontra-se garantido o 

distanciamento mínimo de 2 m entre trabalhadores. Verifica-se também a possibilidade de 

arejamento natural do espaço, tendo sido recomendada essa prática aos colegas, assim como a 

utilização do ar condicionado existente no gabinete em modo de extração.  

Salienta-se que, o regresso de todos os colaboradores afetos a este gabinete implicará uma 

reorganização do espaço para garantir o distanciamento físico recomendado. 

B. Gabinete de Planeamento Urbanístico e Projetos - GPUP  

Tendo em conta neste gabinete a ocupação atual de 5 postos de trabalho, encontra-se 

garantido o distanciamento mínimo de 2 m entre alguns trabalhadores, sendo que para ultrapassar 

a situação menos correta proceder-se-á à colocação de uma divisória/separador em acrílico de 

modo a garantir isolamento entre esses colaboradores. Verifica-se também a possibilidade de 

arejamento natural do espaço, tendo sido recomendada essa prática aos colegas, assim como a 

utilização do ar condicionado existente no gabinete em modo de extração. 

Este ajuste resulta do regresso de todos os colaboradores afetos a este gabinete que 

implicou uma reorganização do espaço para garantir o distanciamento físico recomendado. 

Foi igualmente instalado um posto de trabalho na sala de reuniões contigua a este gabinete. 

C.  Gabinetes Administrativo e de Comunicação  
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Neste gabinete, e tendo em conta os 5 postos de trabalho existentes foi necessário proceder 

à reorganização do mesmo, de modo a garantir o distanciamento físico recomendado pela DGS. 

Verifica-se neste espaço físico a possibilidade de arejamento natural, tendo sido 

recomendada essa prática aos colegas. 

D. Gabinete de Recursos Humanos 

Devido a restruturações internas, o Gabinete de Recursos Humanos foi deslocalizado para 

gabinete próprio, tende atualmente 2 postos de trabalho. 

Face à área do espaço e à disposição das secretárias, ocupado pelas colaboradoras afetas a 

este serviço, recomenda-se a colocação de separador acrílico que garanta maior eficácia na 

separação física das mesmas. 

Verifica-se nestes espaços físicos a possibilidade de arejamento natural, tendo sido 

recomendada essa prática aos colegas. 

 

E. Gabinete de Proteção Civil, Florestas e Desenvolvimento Rural - GPCFDR 

Gabinete de Apoio à Inovação, Competitividade e Empreendedorismo - GAICE 

Tendo em conta a existência neste gabinete de 3 postos de trabalho, encontra-se garantido o 

distanciamento mínimo de 2 m entre trabalhadores. Verifica-se também a possibilidade de 

arejamento natural do espaço, tendo sido recomendada essa prática aos colegas. 

F. Balcão Único 

A disposição deste espaço de trabalho de atendimento garante o distanciamento físico 

recomendado entre os colaboradores. Por outro lado, as regras e as recomendações estabelecidas 

e já implementadas, no atendimento presencial, garantem igualmente o cumprimento das regras 

de segurança e saúde no local de trabalho. Este espaço garante parcialmente o arejamento natural. 

Foi recomendado aos colegas a utilização do ar condicionado existente em modo de 

extração.  

G. Gabinete Técnico (DTOSU) 

A disposição dos 5 postos de trabalhos neste espaço garante o distanciamento físico 

recomendado entre os colaboradores. Verifica-se também a possibilidade de arejamento natural do 

espaço, tendo sido recomendada essa prática aos colegas. 

H. Gabinete Administrativo (DTOSU) 

Neste gabinete e face ao número de colaboradores (3), presentes atualmente verifica-se que 

a disposição e organização dos postos de trabalho garante o distanciamento físico recomendado 

entre os mesmos. Foram implementadas pequenas adaptações e reorganização de áreas de 
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trabalho para salvaguardar as regras de segurança e saúde, nomeadamente no que se refere à 

circulação interna e assegurar os 2 m entre todos os postos de trabalho. 

Verifica-se a possibilidade de arejamento natural do espaço, tendo sido recomendada essa 

prática aos colegas. 

Nos gabinetes de trabalho partilhados encontra-se afixada informação sobre o número 

máximo de trabalhadores que devem estar em simultâneo nesse espaço. 

I. Espaços comuns 

A   zona de entrada e saída do edifício encontra-se devidamente sinalizada, encontrando-se 

ainda disponível para os utilizadores do edifício da Câmara Municipal dispensadores de álcool de 

pedal e dispensadores individuais, de modo a permitir a correta higienização das mãos antes da 

entrada nos diferentes serviços. 

Encontram-se devidamente sinalizadas as zonas de espera para os utentes do Balcão Único 

que garantem o distanciamento físico de 2 metros. 

Procedeu-se ainda à colocação de sinalética relativa às cadeiras existentes nas áreas comuns 

que podem ser utilizadas. 

 Dentro dos espaços comuns e frequentados por todos os colaboradores, deu-se especial 

atenção ao Bar, tendo-se considerado em função da sua dimensão, que apenas comporta 5 mesas, 

de modo a garantir o distanciamento de 2 m entre cada utente, permitindo assim, e em simultâneo 

a permanência de 5 utilizadores, em todos os momentos de utilização. Esta limitação ao número 

de utentes implica a definição de uma escala de utilização para a hora do almoço. 

J. Sala Reuniões/Atendimento 

No Salão Nobre Eng. Coelho e Silva, foram definidas as regras de utilização para as reuniões 

de trabalho de modo a garantir o distanciamento físico de 2 metros entre os utilizadores, tendo-se 

procedido à colocação de sinalética informativa, assim como à instalação de dispensadoras de 

álcool gel. 

Para os serviços de atendimento e eventuais reuniões de trabalho, recomenda-se o uso da 

sala de reuniões do Balcão Único. 

Face à necessidade de garantir a separação física e medidas de proteção entre os 

utilizadores considerou-se necessária a restruturação da sala, com a colocação de duas mesas de 

trabalho separadas com um acrílico. Deverá manter-se a mesa existente para facilitar a consulta de 

plantas cartográficas, ou outros documentos de maior dimensão. 
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K. Viaturas Municipais 

As viaturas deverão cumprir um plano semanal de limpeza, estando disponível no Parque 

Logístico Municipal um ozonizador que permite a desinfeção do seu interior, estando 

recomendado a sua realização após cada utilização. Nos autocarros a operação de desinfeção tem 

uma frequência diária. Recomenda-se aos diferentes utilizadores a preocupação de pelo menos 

uma vez por semana proceder e articular com o parque logístico esta operação de limpeza. 

Alerta-se para a necessidade de se proceder previamente à limpeza geral da viatura antes da 

utilização do ozonizador. 

7.2. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE IMPLEMENTADAS 

NOS GABINETES 

Todos os colaboradores do Município de Penela encontram-se dotados de equipamento de 

proteção individual, nomeadamente máscaras sociais de proteção e frascos individuais de 100 ml 

de solução desinfetante de mãos, produtos para limpeza das superfícies e papel tecido assim 

como luvas descartáveis, batas, entre outros, dependendo da especificidade da atividade 

desenvolvida.  

Sempre que necessário o equipamento de proteção individual é reposto. 

É obrigatório o uso permanente da máscara de proteção. 

É obrigatório que os colaboradores usem as máscaras fornecidas pelo Município de Penela. 

 

7.3. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO LOCAL DE 

TRABALHO A IMPLEMENTAR 

Para além das medidas já implementadas e da reorganização pontal de alguns postos de 

trabalho, considera-se importante a adoção de um conjunto de soluções com base nas normas e 

recomendações publicadas pelo ACT e pela DGS, relativas à segurança e saúde no local de trabalho.  

Neste sentido, apresenta-se um conjunto de sugestões que colocamos à consideração 

superior: 

a. Garantir pressão de água nos WC’s do último piso. 

b. Garantir pressão de água no bar, assim como a instalação de dispositivo de água 

quente de forma a permitir a correta higienização dos utensílios utilizados pelos 

utentes; 

c. A existência no Balcão único de uma impressora que centraliza todas as impressões 

a cores do edifício, submete o Balcão único a uma carga por m2 de utilizadores que 

não é recomendável, embora que momentaneamente. Face a essa situação, será 
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pertinente analisar as seguintes alternativas: i) a eventual possibilidade de colocação 

de outras impressoras a cores nos vários pisos do edifício, nomeadamente na 

Divisão Técnica e no 1º andar; ii) a abertura de uma porta de acesso direto ao espaço 

onde se encontra instalada a impressora, o que contribuirá para diminuir o contacto 

entre os colaboradores e entre estes e os utentes do balcão único; 

d. Cuidado especial na periodicidade da manutenção dos filtros dos aparelhos de ar 

condicionado existentes e utilizados nos edifícios do município; 

e.  Determinação por despacho de implementação de escala com horários de almoço 

alternados, tendo em conta a capacidade do bar e o cumprimento das regras de 

distanciamento físico. 

f. Garantir que em cada posto de trabalho não há partilha de telefones fixos; 

g. Garantir a promoção de ações de informação e sensibilização que promovam as 

medidas de prevenção da COVID-19 a todos os colaboradores, nomeadamente no 

que diz respeito à etiqueta respiratória, higienização das mãos, auto monitorização 

dos sintomas, utilização adequada dos EPI’s; 

h. Sensibilização para a limpeza frequente dos equipamentos partilhados, como 

impressoras, telefones, máquinas de café, micro-ondas entre outros;  

i. Aquisição de um tapete higienizador para colocar na entrada do Edifício comum à 

Câmara Municipal, à Repartição de Finanças, à Conservatória e ao Tribunal; 

j. Restringir o acesso ao 1ª andar da Câmara Municipal, através da colocação de um 

sistema de proteção na porta de acesso. Deverá ainda ser colocado um painel 

informativo dirigido ao utente informando que deverá primeiro dirigir-se ao Balcão 

Único. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

Promover o arejamento dos espaços 

Deve promover-se o arejamento natural dos espaços fechados dos edifícios / gabinetes e 

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

 Relativamente à correta utilização do ar condicionado aguarda-se pela publicação das 

orientações da DGS  

 O atendimento presencial ao público deve ser realizado apenas nos casos em que não seja 

viável o atendimento on line ou telefónico. 

 Nos casos em que o atendimento ao público tem de ser presencial o mesmo é realizado, com 

o atendimento de duas pessoas em simultâneo, garantindo assim o devido distanciamento físico. 
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7.4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 A gestão dos recursos humanos em fase de pandemia foi definida de acordo com os 

Despahos do Sr Presidente da Câmara Municipal: 

a. Despacho 6/2020 de 17 de março de 2020 – “Isolamento profilático, assistência a filhos e 

teletrabalho”. 

b. Despacho 9/2020 de 25 de março de 2020. “COVID 19/ Gestão de Recursos 

Humanos/Medidas excecionais e temporárias” 

c. Despacho 13/2020 de 01 de julho de 2020. “COVID 19/ Gestão de Recursos Humanos”. 

 Em função da análise epidemiológica e das diretrizes governativas a gestão dos recursos 

humanos será avaliada e redefinida sempre que se justifique. 

 Em relação à Proteção de colaboradores com vulnerabilidades acrescidas, identificaram-se no 

ponto 3 quatro grupos de risco, estando o executivo municipal determinado em proteger estes 

grupos e em articulação com o serviço de Medicina do Trabalho analisar a necessidade de adoção de 

medidas particulares. 

 

8. Procedimento de Prevenção e Medidas de Segurança e Saúde em Edifícios Sob 

Gestão do Município de Penela 

 

Nos serviços descentralizados da Câmara Municipal, nomeadamente o Museu, a Biblioteca 

e os Serviços da Ação Social, foram também implementadas todas as medidas de segurança e 

saúde no trabalho, tendo-se promovido ações de verificação do cumprimento das regras de 

distanciamento físico entre os postos de trabalho, fornecimento de EPIS e produtos de 

higienização e desinfeção. No Museu e na Biblioteca foram colocados painéis informativos relativo 

ao modelo e regras de utilização dos espaços, capacidade de visitação em simultâneo, definição 

dos circuitos de visitação de eventuais exposições entre outras. 

Articulou-se com as diferentes entidades/empresas/utilizadores do HIESE, FABLAB, Mini-

Habitat, SMARTS, a implementação das regras e medidas de prevenção para contenção da 

propagação do COVID 19, assim como a definição das regras para garantir o afastamento social 

nos espaços físicos afetos à realização de reuniões, limitando a assim a capacidade de utilização 

em função das respetivas áreas.  Encontra-se ainda garantido o fornecimento de álcool gel e 

limpador de superfícies nos espaços comuns destes edifícios. 

 



 
 

 

 

versão 11 | 12/11/2020                                                                                                                           P á g i n a  | 34 
 

 

9. JUSTIFICAÇÃO 

Todas as instalações públicas têm um papel fulcral a desempenhar na proteção da saúde e 

segurança dos seus Trabalhadores, pelo que é muito importante que os Planos de Contingência 

sejam desenvolvidos e atualizados 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. 

Os Serviços de SST devem assumir um papel relevante na elaboração e aplicação do Plano de 

Contingência para a COVID-19, nomeadamente na informação e formação dos Trabalhadores e 

dirigentes sobre esta nova ameaça, na definição de medidas de prevenção, na vigilância médica e 

na identificação de eventuais Casos. 

  No caso dos sintomas serem detetados nos Centros Escolares Municipais as crianças devem ser 

acompanhadas em todo o procedimento pelos respetivos responsáveis de sala.  

As figuras seguintes apresentam de forma resumida os procedimentos a realizar   em situação de 

trabalhador com sintomas de COVID -19 e o processo de monitorização dos contactos próximos. 
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ANEXO I 

Fluxograma de situação de Trabalhador com 
sintomas de COVID-19 
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Fonte: Orientação nº 006/2020 de 26/02/020 DGS 
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ANEXO II 

Fluxograma de monitorização dos contactos próximos (Trabalhadores assintomáticos) de um Caso 
confirmado de COVID-19 (Trabalhador 

 
 

 

 
Fonte: Orientação nº 006/2020 de 26/02/020 DGS 
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Anexo III 
Tipologia de Sinalização e Painéis Informativos Produzidos 
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