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1- INTRODUÇÃO 

A 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada de casos de 

pneumonia na cidade de Wuhan, China. A 7 de janeiro de 2020 foi identificado um novo 

coronavírus como a causa da doença denominada COVID-19, tendo a Organização Mundial de 

saúde declarado a COVID-19 como pandemia internacional a 11 de março de 2020. Desde então 

têm verificado um alargamento progressivo da expressão geográfica da pandemia COVID-19 em 

vários países. 

Os primeiros casos confirmados na europa surgiram a 30 de janeiro de 2020 em Itália, tendo a 

OMS na mesma data declarado ‘Emergência de Saúde Pública Internacional’. 

Recentemente esta organização elevou o risco de contágio do novo coronavírus e o risco de 

impacto para um nível global ‘muito elevado’. Ao nível europeu, o acompanhamento da evolução 

relativamente ao novo coronavírus tem sido realizado pelo Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo de Doenças (ECDC), que considera que o País deve estar preparado para a mudança 

rápida deste cenário. O nível de risco de contágio na União Europeia passou de moderado para 

elevado. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) tem feito o acompanhamento do desenvolvimento do surto do 

novo vírus, tendo ativado o dispositivo de Saúde Pública em Portugal. 

O presente Plano Municipal de Contingência visa antecipar e gerir o impacto de uma situação de 

epidemia de COVID-19 a nível Municipal. 

Assim, o objeto do presente plano será dotar a população em geral da máxima informação 

possível, de forma a garantir a segurança dos cidadãos e a tranquilidade de toda a comunidade 

face à dimensão da atual situação. 

1.1. O QUE DEVE SABER SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS 

Os coronavírus constituem uma larga família de vírus relacionados. Anteriormente foram 

identificados alguns coronavírus que provocaram surtos e infeções respiratórias graves em 

humanos, de que são exemplo as seguintes situações: 

 Entre 2002 e 2003 a síndrome respiratória aguda grave (infeção provocada pelo 

Coronavírus SARS-CoV); 

 Em 2012 a síndrome respiratória do Médio Oriente (infeção provocada pelo coronavírus 

MERS-CoV). 
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O novo coronavírus, designado SARS-CoV-2, é o agente causal da doença denominada COVID-19, 

tendo sido identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este 

novo agente nunca tinha sido identificado em seres humanos. 

1.2. SINTOMATOLOGIA DA INFEÇÃO 

As pessoas infetadas com o novo coronavírus, SARS-CoV-2, podem apresentar sinais e sintomas de: 

Infeção respiratória aguda como: 

 Febre ou; 

 Tosse ou; 

 Dificuldade respiratória. 

Em casos mais graves a infeção pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda 

e a falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

1.3. TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 

De acordo com as últimas informações disponíveis, o novo coronavírus pode transmitir-se de duas 

formas: 

Vias de Transmissão Direta 

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

Vias de Transmissão Indireta 

 Por contato com superfícies/objetos contaminados. 

Segundo a DGS, o atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

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

subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

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

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

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o 

contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão 

da infeção. 
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O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a DGS 

recomenda que a vigilância ativa dos contatos próximos decorra durante 14 dias desde a data da 

última exposição a um caso confirmado de infeção. 

1.4. FORMAS DE TRATAMENTO 

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

O único tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e sintomas 

apresentados. 

1.5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Em Portugal 

A DGS não recomenda, até ao momento, o uso de máscara de proteção para pessoas que não 

apresentam sintomas (assintomáticas). 

Apenas nas seguintes situações é recomendado o uso de máscara para proteção individual: 

 Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro); 

 Suspeitos de infeção por COVID-19; 

 Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19. 

As medidas gerais de prevenção e proteção, onde se incluem os procedimentos básicos de 

higienização, de etiqueta respiratória e de conduta social, são para já os considerados essenciais 

para evitar a propagação do vírus. 

Nas áreas afetadas por COVID-19 

Nas áreas afetadas, a OMS recomenda medidas de higiene, etiqueta respiratória e práticas de 

segurança alimentar para reduzir a exposição e transmissão da doença: 

 Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias; 

 Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes; 

 Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória 

 Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

 Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com mãos, e deitar o lenço de papel no lixo; 

 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 
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1.6. RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO 

Se a viagem tiver como destino uma área afetada, devem seguir-se as recomendações das 

autoridades de saúde do país e as recomendações da OMS, acima referidas. 

Para viajantes regressados de uma área afetada que apresentem sintomas sugestivos de doença 

respiratória, durante ou após a viagem, antes de se deslocarem a um serviço de saúde, devem ligar 

808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua condição de saúde e história de viagem, seguindo as 

orientações que vierem a ser indicadas. 

1.7. CIDADÃOS REGRESSADOS DE UMA ÁREA COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ATIVA DO NOVO 

CORONAVÍRUS 

Recomenda-se, em complemento ao descrito no ponto 1.5, que os cidadãos regressados de uma 

área com transmissão comunitária ativa de COVID-19, adotem as seguintes medidas: 

 Nos 14 dias após o regresso: promover o distanciamento social;  

 Aconselha-se ainda nos 14 dias após o regresso: 

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

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

 Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas 

 (febre, tosse ou dificuldade respiratória); 

 Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se 

deslocar de imediato aos serviços de saúde; 

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

2. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 

O presente Plano Municipal de Contingência visa antecipar e gerir o impacto de uma situação de 

epidemia de COVID-19 a nível Municipal. 

Assim, o objeto do presente plano será dotar a população em geral da máxima informação 

possível, de forma a garantir a segurança dos cidadãos e tranquilidade de toda a comunidade face 

à dimensão da atual situação. 

Perante esta Pandemia mundial o Município de Penela tem vindo a tomar um conjunto de 

medidas, em função das diretivas emanadas pela DGS e pelo Governo da Republica Portuguesa 

que se apresentarão ainda neste documento. 

Pretende-se igualmente neste documento definir a estrutura de decisão, coordenação e 

monitorização, informar do impacto da pandemia e dar resposta e assegurar rapidamente o 

restabelecimento/ melhoria das condições após se verificar a manifestação desta doença.   
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3. ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DO PLANO 

Para prevenir a infeção pelo novo coronavírus (COVID-19) apela-se a todos os setores do Município 

que prestem atenção às informações epidémicas emitidas pela DGS e a cumprirem com as várias 

medidas de precaução, com especial relevo para a higiene pessoal, higiene ambiental e higiene 

alimentar. 

A estratégia de prevenção e vigilância deste plano dirige-se ao seguinte público-alvo: 

a. Público em geral; 

b. Equipamentos sociais; 

c. Creches, escolas e estabelecimentos similares;  

d. Entidades públicas e seus colaboradores; 

e. Indústria do turismo, da hotelaria e dos jogos e diversões; 

f. Gestores, operadores e passageiros de transportes públicos; 

g. Estabelecimentos comerciais. 

Neste âmbito, e de uma maneira geral, recomenda-se: 

a. A consulta do Site da DGS e o acompanhamento permanente dos documentos publicados  

b. Contenção social; 

c. Reforço na limpeza dos espaços; 

d. Incentivo ao uso de serviços online; 

e. Os sistemas de ventilação e ar condicionado devem ser sujeitos periodicamente a limpeza e 

desinfeção; 

f. Proporcionar o arejamento dos locais; 

g. Disponibilização nos locais de atendimento ao público de gel desinfetante; 

h. Disponibilização de sabão líquido nas instalações sanitárias e toalhetes descartáveis ou 

secadores de mãos; 

i. Assegurar a devida limpeza das instalações sanitárias. 

4.  FASES DA ESTRATÉGIA E PROCEDIMENTOS  

A implementação do Plano Municipal de Contingência articula-se entre as Fases de Contenção, 

Mitigação e Recuperação. 
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4.1. Fase de Contenção 

A Fase de Contenção inicia-se automaticamente com a aprovação e difusão do presente Plano que 

se manterá em  vigor até que novas decisões sejam tomadas. 

As medidas/ações previstas a implementar nesta fase são: 

a. Acompanhamento das orientações transmitidas pela DGS; 

b. Divulgação de informação relativa ao COVID-19; 

c. Divulgação de medidas preventivas e de proteção (higienização das mãos; etiqueta 

respiratória; procedimentos de conduta social); 

d. Reforço e Elaboração de Comunicação Interna e Externa. 

Casos Suspeitos 

De acordo com a informação disponível à data são considerados casos suspeitos de COVID-19, os 

que apresentem os seguintes critérios clínicos e epidemiológicos: 

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. 

 
 

Contactos Próximos 

Nesta fase devem ainda ser adotados os Procedimentos de Vigilância de Contactos Próximos. 

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

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

contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. O contacto próximo com caso confirmado de 

COVID-19 pode ser de: 
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“Alto risco de exposição”, definido como: 

a. Cidadão do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do Caso 

Confirmado; 

b. Cidadão que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço 

fechado; 

c. Cidadão 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: 

a. Cidadão 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); 

b. Cidadão (s) 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). 

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:  
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a. A auto monitorização diária, feita pelo próprio Cidadão, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a 

verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

b. Se se verificarem sintomas da COVID-19  o Cidadão,  deverá entrar em contacto com o SNS 

24 (808 24 24 24) que em caso de necessidade o encaminhará para a unidade de saúde mais 

adequada; 

c. Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

4.2. Fase de Mitigação 

A Fase de Mitigação é iniciada quando se confirma um caso suspeito validado de um cidadão no 

concelho de Penela. 

As medidas/ações previstas a implementar nesta fase são: 

a. Acompanhamento permanente das orientações transmitidas pela DGS e Autoridade de 

Saúde Local; 

b. Estreita articulação com a Autoridade Local de Saúde e demais entidades envolvidas e 

empenhadas no controlo de propagação do novo coronavírus; 

c. Reforço de divulgação de informação relativa ao COVID-19; 

d. Reforço de divulgação de medidas preventivas e de proteção (higienização das mãos; 

etiqueta respiratória; procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; procedimentos de 

conduta social); 

e. Reforço e Elaboração de Comunicação Interna e Externa. 

4.3. Fase de Recuperação 

A Fase de Recuperação inicia-se quando não se confirmam os casos suspeitos validados (caso 

infirmado), não se verifica o aparecimento de novos casos suspeitos de COVID-19 e quando os 

Cidadãos que contraíram a doença já se encontram em recuperação e regressam gradualmente às 

suas atividades diárias. 

As medidas a implementar na fase de recuperação visam recuperar os serviços afetados e 

restabelecer a normalidade. 
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5. PLANO DE CONTINGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PENELA 

Nos termos do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março e das orientações da Direção Geral da 

Saúde, foi elaborado o Plano de Contingência da Câmara Municipal de Penela, com o objetivo de 

definir um conjunto de procedimentos para gestão  de eventuais  surtos  da doença do coronavírus 

SARS-CoV-2 (agente casual da COVID-19),  em todos os  serviços municipais incluindo os serviços  

desconcentrados,  como a Ação Social, o Setor da Educação, a Cultura, o Parque Logístico (Serviços 

de Água, e Ambiente), entre outros edifícios cuja gestão pertence ao Município de Penela.  

O principal objetivo do Plano de Contingência COVID-19 prende-se com a preparação dos serviços 

municipais para uma melhor gestão do risco de infeção, para enfrentar eventuais casos de doença, 

minimizando a sua transmissão e o impacto nas atividades municipais. 

O Plano de Contingência COVID-19 foi aprovado no dia 06 de março de 2020 pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Penela, Dr. Rui Manuel Seoane Pereira, na sequência da 

publicação da Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020, emanada pela Direção Geral da Saúde, que 

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

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a adotar perante um 

Trabalhador com sintomas desta infeção. 

6. PLANO DE COMUNICAÇÃO INTERNO 

O plano de comunicação delineado para o COVID-19 considera 3 fases, definidas em função da 

progressividade da pandemia. Face ao alargamento progressivo da sua expressão geográfica, o 

referido Plano de Comunicação já se encontra em fase de implementação 

6.1. Fase 1 – Fase Pré-epidémica 

Propagação: existem casos de COVID-19 confirmados em países vizinhos e/ou países em que é 

frequente a circulação de pessoas de/para Portugal. 

Resposta: divulgação de informação da DGS pela população de forma passiva. 

a. Divulgação de informação nas redes sociais da CMP e no sitio institucional; 

b. Envio de informação da DGS a entidades publica s e privadas e a associações concelhias; 

c. Consulta regular e atempada das diretivas publicadas pela DGS no seu sitio oficial; 

d. Afixar em espaços visíveis os folhetos distribuídos pela DGS contendo informação detalhada 

sobre os sintomas do COVID-19 e sobre as respetivas medidas de autoproteção; 
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6.2. Fase 2 – Fase Epidémica em Portugal 

Propagação: existem casos de COVID-19 confirmados em Portugal e na região 

Resposta: divulgação de informação da DGS pela população de forma ativa. 

a. Todos as ações referidas  na fase pré-epidémica;  

b. Actualização da orientações publicadas pela DGS e colocação no sitío oficial e nas redes 

sociais do município; 

c. Promoção de reunioes/ sessões de esclarecimentos direcionadas a Presidentes de Junta de 

Freguesia, Agrupamento de Escolas, Lares, Centros de Dia e outras IPSS, Unidades de 

Cuidados Continuados, Associação Industrial e Comercial de Penela, Associações, 

Bombeiros Voluntários, Guarda Nacional Republicana; 

d. Emissão  e publicaçãode Despachos relativos  a medidas excecionais e temporárias de 

gestão de Recursos Humanos;  

e. Publicação sobre  as alterações ao funcionamento  dos serviços de atendimento do 

Municípe. 

6.3. Fase 3 – Fase Epidémica em Penela 

Propagação: existem casos confirmados de COVID-19 no Concelho de Penela 

Informação e publicação do planeamento  municipal com vista a aumentar a monitorização e a 

resposta face à situação da pandemia. 

Resposta: divulgação de informação: 

a. Todos as ações referidas  na fase 2  

b. Informação e publicação do planeamento  municipal com vista a aumentar a monitorização 

e a resposta Face à situação da pandemia; 

c. Contacto permanente com o Delegado de Saúde; 

d. Contacto permanente com as outras entidades  que constituem a Comissão Municipal de 

Proteção Civil de Penela; 

e. Contacto permanente com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; 

f. Contacto Permanente com o Autoridade Nacional de Energência e Proteção Civil – Comando 

Distrital de Operações de Socorro de Coimbra; 



 
 

 

 
Gabinete Municipal de Proteção Civil, Florestas e Desenvolvimento Rural                                                                                                                             P á g i n a  | 13 
 

7. PLANO DE AÇÃO 

Considerando o estado de emergência de Saúde Pública e  a necessidade de conter possíveis linhas 

de contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal e a rápida evolução da pandemia, 

admitindo todos os cenários que possam ocorrer, o  Município de Penela definiu um plano de ação 

estruturado entre as diferentes entidades que constituem a Comissão Municipal de Proteção Civil,  

que se encontra a implementar com vista a aumentar a monitorização e a resposta face à atual 

situação, nomeadamente: 

I. Elaboração do Plano de Contingência da Propagação da Infeção Humana pelo Coronavírus 

COVID-19 para os Diversos Edifícios Municipais. 

O Plano de Contingência do Município de Penela, define áreas de isolamento nos diversos 

equipamentos municipais, estabelecendo as condições em que um trabalhador ou utente 

com sinais ou sintomas de COVID-19 será colocado. 

Esta medida surge com o objetivo de proteger a saúde de todos os que trabalham e 

frequentam os serviços municipais, seguindo as orientações da Direção Geral de Saúde 

(DGS). 

Nesse sentido, recomenda-se a observância das “regras gerais de higiene”, válidas para a 

prevenção não só do COVID-19, referindo-se a propósito o reforço da limpeza dos espaços 

comuns dos vários edifícios onde a autarquia tem serviços instalados. 

II. Definição e enquadramento das medidas excecionais e temporárias de gestão dos recursos 

humanos face aos deveres de garantir a proteção dos colaboradores e o eficaz 

funcionamento dos serviços públicos essenciais. Estas medidas consideram uma escala de 

serviço de colaboradores municipais para situações de emergência; 

III. Definição de um plano de ação de desinfeção dos espaços públicos, em articulação com as 

juntas de freguesia, com particular atenção para as zonas de maior concentração de pessoas 

e zonas próximas de locais que apresentam maior vulnerabilidade, nomeadamente 

Farmácias, IPSS, Padarias; CTT, Caixas de Multibanco, Supermercados. Hipermercados  

IV. Criação de linhas de atendimento municipal no sentido de concretizar o atendimento não 

presencial ao cidadão; 

V. Encerramento de espaços de lazer, parques infantis, feiras, mercados (com exceção do 

mercado de produtos alimentares), biblioteca, museus, escolas, piscina e pavilhão 

municipal; 
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VI. Cancelamento de um conjunto de eventos municipais previamente agendados, 

nomeadamente o Inverno Cultural, Ações de Sensibilização no âmbito do Projeto Aldeia 

Segura | Pessoas Seguras- Um dia na Aldeia, Mercado do Queijo e dos Romanos, entre 

outros; 

VII. Encerramento d o  cemitério limitando o seu acesso único e exclusivamente aos familiares 

dos atos de inumação; 

VIII. Criação de canais de comunicação e informação direcionados à população em geral no sítio 

oficial e redes sociais do município;  

IX. Promoção de reuniões através de videoconferência com associações locais, Núcleo 

empresarial de Penela, Agrupamento de escolas, IPSS, Bombeiros Voluntários e Guarda 

Nacional Republicana; 

X. Realização de reuniões presenciais e não presenciais da Comissão Municipal de Proteção 

Civil; 

XI. Implementação do Plano de contingência municipal para Idosos e Pessoas em Situação de 

isolamento Voluntário e Quarentena sem resposta social (entrega de bens de primeira 

necessidade por parte dos serviços da Ação Social do Município);   

XII. Encerramento dos Centros de Dias, mas garantindo o apoio domiciliário (alimentação, 

higiene pessoal e limpeza da habitação) por parte destas instituições;   

XIII. Preparação de um espaço para fazer face às necessidades de possíveis casos de infeção por 

SARS-CoV-2. Este espaço destina-se a serviços de triagem e encaminhamento de doentes, 

que funcionará como um importante apoio à atividade dos profissionais de saúde do Serviço 

de Saúde Local, no combate ao surto pandémico que poderá assolar o concelho de Penela;  

XIV. Elaboração de lista e verificação do plano de contingência elaborada por cada IPSS do 

concelho. Este trabalho foi realizado pelos Bombeiros Voluntários com a participação dos 

serviços municipais de proteção civil;  

XV. Levantamento das necessidades de EPI nas IPSS do concelho.  

XVI. Dinamização pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de criação de uma bolsa de 

voluntários para produção de máscaras cirúrgicas; 

XVII. Criação de uma parceria entre o Serviços Municipais de Proteção Civil com o FABLAB para 

produção de viseiras de proteção para IPSS e profissionais de saúde; 
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XVIII. Identificação de locais específicos para receção de utentes de Lares e outras Estruturas 

Residenciais para Séniores Estes locais apresentam valências e infraestruturas capazes de 

acomodar a população idosos temporariamente; 

XIX. Articulação permanente com as entidades oficiais no nível nacional, regional e local; 

XX. Monitorização contínua da situação a nível internacional, nacional e municipal; 

XXI. Envolvimento das juntas de Freguesia, Organismos e instituições locais nas campanhas de 

informação; 

XXII. Gestão da divulgação de informação de acordo com as necessidades, e em função das 

várias fases desta situação sanitária de uma forma cara e transparente para toda a 

população: 

De acordo com a evolução da situação, poderá ser aconselhável, a fim de diminuir os riscos de 

contágio, suspender temporariamente determinados setores de atividade que não sejam 

absolutamente necessárias para a prestação de serviços essenciais. 

Neste sentido identificam-se os principais serviços no território de Penela que devem  ser garantidos  

à população em geral: 

a. Serviços de saúde - funcionamento do Centro de Saúde; 

b. Acesso a medicamentos - funcionamento das farmácias; 

c. Serviços de abastecimento de água potável, tratamento de águas residuais e recolha de 

resíduos sólidos urbanos; 

d. Serviços de Proteção civil, Bombeiros e Forças de Segurança; 

e. Distribuição de Eletricidade; 

f. Serviços de Comunicações; 

g. Fornecimento de bens alimentares e de primeira necessidade; 

h. Abastecimento de combustível 

i. Serviços de transporte, sendo de privilegiar os meios de transporte individualizados 

8.  ORIENTAÇÕES  GOVERNAMENTAIS  

No setor da Saúde em Portugal, a Direção Geral da Saúde é a instituição responsável pela 

elaboração de um Plano de Contingência Nacional, em estreita articulação com outros organismos 

centrais do Ministério da Saúde e com as Administrações Regionais de Saúde. 

A informação sobre o ponto de situação em Portugal e a publicação das respetivas orientações 

destas entidades será efetuada através de  

 Website Direção-Geral da Saúde (www.dgs.pt) 
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 Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

 Website SNS 24 - www.sns24.gov.pt/ 

Espera-se que a DGS, em coordenação com o Ministério da Saúde, atualize a cada momento a 

informação produzida, nos seus sítios da internet e a divulgue pelos meios de comunicação. 

9.  ATIVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Penela (PMEPCP) é um documento formal 

que define o modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em 

operações de proteção civil a nível municipal. A sua ativação irá permitir antecipar os cenários 

suscetíveis de desencadear um acidente grave ou catástrofe, definindo a estrutura organizacional e 

os procedimentos para preparação e aumento da capacidade de resposta à emergência. 

O PMEPCP expressa um conjunto de medidas, normas, procedimentos e missões, destinado a fazer 

face a uma situação de acidente grave ou catástrofe e a minimizar as suas consequências. 

Em caso da ativação do PMEPCP, torna-se premente assegurar a satisfação das necessidades 

logísticas dos Agentes de Proteção Civil, da população e de  outros serviços essenciais à 

prossecução das missões de socorro, salvamento e assistência, garantir o fornecimento de bens e 

serviços essenciais à sobrevivência humana, assim como mitigar as consequências da disseminação 

do vírus, de modo a ser assegurada a mais célere normalização da vida quotidiana. 

10.  ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 

O Plano Municipal de Contingência deve ser objeto de atualização sempre que a Comissão 

Municipal de Proteção Civil considere pertinente e necessário introduzir alterações ou caso  se 

verifiquem alterações  substanciais às recomendações produzidas pelas entidades oficiais, 

nomeadamente a OMS, o  Ministério da Saúde ou a DGS) com responsabilidade na gestão de 

epidemias. 

Este Plano de Contingência Municipal e o Plano de Operações Municipal (POMCoV) será alvo de 

análise e aprovação por parte da Câmara Municipal em reunião da Câmara a realizar no próximo dia 

6 de abril de 2020. 

Posteriormente dar-se-á conhecimento do mesmo a todas entidades com representação na 

Comissão Municipal de Proteção Civil de Penela.  

11.  INFORMAÇÃO DISPONÍVEL 

No âmbito do Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por Novo Coronavírus, a DGS 

publica  diáriamente  para consulta um conjunto de Normas, Orientações, Despachos, Folhetos 
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Informativos e outras Informações que abordam várias temáticas relacionadas com o COVID 19, 

nomeadamente os comportamentos que devemos adotar perante esta pandemia. As normas, e 

outras informações úteis encontram-se desagregadas pelos diversos públicos alvo, como sejam os 

Profissionais de Saúde, as Empresas, a Proteção Civil, as Autarquias, a população em geral, as IPSS, 

as Escolas, entre outros. 

Nas figuras seguintes apresenta-se a listagem da diversa legislação publicada assim como os 

normativos, os despachos e as orientações disponibilizados no site da Direção Geral da Saúde 

(www.dgs.pt). 
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Tabela 1- Legislação publicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DIPLOMA ASSUNTO

02-03-2020 Despacho n.º 2836-A/2020

Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com 

as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de 

infeção por novo Coronavírus (COVID-19)

03-03-2020 Despacho n.º 2875-A/2020

Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 

temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, 

devido a perigo de contágio pelo COVID-19

10-03-2020
Decreto-Lei n.º 9/2020 de 

10 de março

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 

de 13 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID 19

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-A/2020

Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID 19

Despacho n.º 3298-B/2020 Declaração de situação de alerta em todo o território nacional

Despacho n.º 3298-C/2020  Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 

navios de cruzeiro nos portos nacionais

14-03-2020 Despacho n.º 3299/2020 Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas

Portaria n.º 71/2020 de 15 

de março

Restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos comerciais e nos de 

restauração ou de bebidas

Declaração de Retificação 

n.º 11-A/2020

Retificação à Portaria n.º 71/2020, sobre restrições no acesso e na afetação dos espaços nos 

estabelecimentos comerciais e nos de restauração ou de bebidas

Portaria n.º 71-A/2020 de 

15 de março

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter 

extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores 

afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e 

mitigar situações de crise empresarial

Despacho n.º 3300/2020

Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período de 

tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de doença do 

novo coronavírus

Despacho n.º 3301/2020

Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a 

prestação de cuidados, como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS)

Despacho n.º 3301-A/2020
Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia e 

de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis

Despacho n.º 3301-B/2020

Medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução e da 

atividade de formação presencial de certificação de profissionais como forma de combate à 

situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19

Despacho n.º 3301-C/2020

Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de 

atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território 

nacional, no âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19.

Despacho n.º 3301-D/2020
Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer face à prevenção 

e contenção da pandemia COVID-19

Despacho n.º 3301-E/2020

Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos órgãos, 

organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério 

da Saúde, a competência para autorizar a contratação de trabalhadores para a constituição de 

vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, tendo em vista o reforço de 

recursos humanos necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia 

COVID-19.

13-03-2020

15-03-2020
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Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-B/2020

Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no 

âmbito da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19

Declaração de Retificação 

n.º 11-B/2020

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus — COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 52, 

de 13 de março de 2020

Declaração de Retificação 

n.º 11-C/2020

Retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, publicada no 1.º suplemento ao Diário da 

República, 1.ª série, n.º 52-A/2020, de 15 de março de 2020

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-C/2020

 Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores portuários em 

situação de greve até ao dia 30 de março de 2020

Portaria n.º 73-A/2020 de 

17 de março

Procede à requisição civil de trabalhadores da estiva e portuários

Despacho n.º 3372-B/2020

Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regime de isolamento 

profilático dos funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços periféricos externos, 

bem como aos estagiários do PEPAC-MNE

Despacho n.º 3372-C/2020 Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no município de Ovar

Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020 de 

18 de março

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 

calamidade pública

Resolução da Assembleia 

da República n.º 15-A/2020

Autorização da declaração do estado de emergência

Portaria n.º 76-B/2020 de 

18 de março

Alteração à Portaria n.º 71-A/2020

Regulamento n.º 255-

A/2020

Regulamento que estabelece medidas extraordinárias no setor energético por emergência 

epidemiológica Covid -19

Despacho n.º 3427-B/2020 Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19

Despacho n.º 3427-A/2020
Interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países 

que não integram a União Europeia, com determinadas exceções

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-D/2020

Declara a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da situação 

epidemiológica da Covid-19

Portaria n.º 77-A/2020 de 

19 de março

Altera a Portaria n.º 73 -A/2020, de 17 de março

Lei n.º 1-A/2020 de 19 de 

março

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19

Despacho n.º 3485-C/2020

Determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas nos projetos 

enquadrados nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao 

encerramento de instalações por perigo de contágio pelo COVID-19

Despacho n.º 3520/2020

Prorrogação dos prazos previstos nos artigos 3.º e 4.º do Despacho n.º 2785-A/2020,  e 28 de 

janeiro, no n.º 2 do artigo 6.º do Despacho n.º 1117-A/2020, de 23 de janeiro, e no n.º 2 do 

artigo 6.º do Despacho n.º 1117-B/2020, de 23 de janeiro

Despacho n.º 3522/2020

Suspensão da formação presencial, quer teórica quer prática, ministrada pelas entidades 

formadoras de navegadores de recreio, e a realização de exames teóricos e práticos de acesso 

à obtenção de cartas de navegador de recreio

Decreto n.º 2-A/2020 de 20 

de março

Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março

Declaração de Retificação 

n.º 11-D/2020

Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência do Conselho de Ministros que 

regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, 

publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março de 2020

21-03-2020 Despacho n.º 3545/2020 Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência

Despacho n.º 3547-A/2020

Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das 

cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições 

de funcionamento em que estes devem operar

Despacho n.º 3546/2020

Delegação de competências do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital nos 

Secretários de Estado durante o período de vigência do estado de emergência

Despacho n.º 3547/2020
Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo e das áreas 

de serviço de autocaravanas

20-03-2020

22-03-2020

16-03-2020

17-03-2020

18-03-2020

19-03-2020
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Despacho n.º 3614-A/2020
Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o funcionamento das máquinas 

de vending, e o exercício das atividades de vendedores itinerantes e de aluguer de veículos de 

mercadorias e passageiros

Despacho n.º 3614-B/2020

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Autoridade Tributária, incluindo 

os Serviços de Finanças e Alfândegas, e da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida 

Pública — IGCP, E. P. E

Despacho n.º 3614-C/2020

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência

Despacho n.º 3614-D/2020

Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 

de março, em execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março

Despacho n.º 3614-E/2020

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral da Administração 

Escolar e do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., durante o estado de 

emergência

Despacho n.º 3614-F/2020

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), das Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) e do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência

Despacho n.º 3614-G/2020
Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de emergência

Decreto-Lei n.º 10-C/2020 

de 23 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID -19 

no âmbito das inspeções técnicas periódicas

Decreto-Lei n.º 10-D/2020 

de 23 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-19 

relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 11-A/2020

Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, devido à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID 19

Despacho n.º 3659-A/2020 Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF.

Despacho n.º 3659-B/2020 Prorrogação de suspensão dos voos de e para Itália

Despacho n.º 3651/2020
Adota medidas extraordinárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — 

COVID 19, no âmbito do Programa Operacional Mar 2020

Decreto-Lei n.º 10-E/2020 

de 24 de março

Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia da doença 

COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março

Portaria n.º 80-A/2020 de 

25 de março

Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos.

Declaração de Retificação 

n.º 11-E/2020

Retifica a Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, das Infraestruturas e Habitação, que regula o 

regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 60, suplemento, de 25 de março de 2020

Despacho n.º 3686-A/2020

Determina que durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, com 

atendimento presencial, mediante marcação, os serviços dos Centros Nacionais de Apoio à 

Integração de Migrantes

Despacho Normativo n.º 

4/2020

Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades 

de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos 

efeitos económicos resultantes do surto da doença COVID-19

Portaria n.º 81/2020 de 26 

de março

Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus 

— COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 

de 26 de março

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 

contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-G/2020 

de 26 de março

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito 

da pandemia COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-H/2020 

de 26 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos 

baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-I/2020 

de 26 de março

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 

no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados.

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 

de 26 de março

Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 

particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um 

regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19

Decreto-Lei n.º 10-K/2020 

de 26 de março

Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência 

à família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19
Decreto-Lei n.º 10-L/2020 

de 26 de março

Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de 

forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento.

27-03-2020 Despacho n.º 3863-B/2020

Determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de forma a garantir 

inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no âmbito do COVID 19

Declaração de Retificação 

n.º 13/2020

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que estabelece um regime 

excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 

1.º suplemento, de 26 de março de 2020

Declaração de Retificação 

n.º 14/2020

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de 

trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 

1.º suplemento, de 26 de março de 2020

29-03-2020
Portaria n.º 82/2020 de 29 

de março

Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de 

ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos respetivos profissionais

28-03-2020

23-03-2020

24-03-2020

25-03-2020

26-03-2020
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Tabela 2- Normas DGS 

DATA  NORMAS ASSUNTO

29-03-2020 nº 007/2020
Prevenção e Controlo de Infeção por SARS - CoV -2 

(COVID-19) - Equipamentos de Proteçao Individual (EPI)

28-03-2020 nº 006/2020
Fase de Mitigação- Doentes com Doença Renal Crónica 

em Hemodiálise

26-03-2020 nº 005/2020 Fase de Mitigação- Resposta em Medicina Intensiva

23-03-2020 nº 004/2020
Fase de Mitigação- Abordagem do Doente com Suspeita  

ou Infeção com ARS - CoV -2 (COVID-19)

16-03-2020 nº 003/2020
Infeção por SARS - CoV -2 (COVID-19) - Farmácias 

Comunitárias

16-03-2020 nº 002/2020
Infeção por SARS - CoV -2 (COVID-19) - Cuidados Pos 

mortem, autópsia e casas mortuárias

16-03-2020 nº 001/2020
Primeira Fase de Mitigação - Medidas Transversais de 

Preparação  

Tabela3- Despachos DGS 

DATA DESPACHOS ASSUNTO

17-03-2020  nº 006/2020 

Atualização da Task Force para a operacionalização e a 

implementação de medidas para prevenção e controlo da 

infeção por novo Coronavírus - COVID-19 previstas no plano 

de contingência

11-03-2020 nº 3219/2020

Aquisição imediata por todas as unidades hospitalares do 

Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Sáude, dos 

medicametos, dispositivos médicos e equipamentos de 

proteção individual, para reforço dos respectivos stocks em 

20%

21-02-2020  nº 005/2020 

Atualização da Task Force para a operacionalização e a 

implementação de medidas para prevenção e controlo da 

infeção por novo Coronavírus - COVID-19 previstas no plano 

de contingência

05-02-220  nº 004/2020 
Atualização da Task Force para  infeção por novo Coronavírus 

COVID-19.
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Figura 4- Orientações DGS 

DATA Orientações ASSUNTO

2020

Plano Nacional de Preparação 

e Resposta à Doença por novo 

Coronavírus

O Plano Nacional de Preparação e Resposta para a doença por novo 

coronavírus (COVID-19) é uma ferramenta estratégica de preparação e 

resposta a uma potencial epidemia pelo vírus SARS-CoV-2. Este Plano tem 

como referencial as orientações da Organização Mundial da Saúde e do 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, sendo o documento 

de referência nacional no que respeita ao planeamento da resposta a 

COVID-19.

30-03-2020  nº 018/2020 COVID-19- FASE DE MITIGAÇÃO Gravidez e Parto

11-03-2020  nº 009/2020

Infeção por SARS_COV-2 (COVID-19) Procediemntos para Estruturas 

Residenciais para Idosos /ERPI, Unidades de Cuidados Continuados 

Integrados (UCCI), da Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) e 

outras respostas dedicadas a pessoas idosas

23-03-2020 nº 016/2020 Infeção por SARS_COV-2 (COVID-19) - Serviços Prisionais e Titulares

23-03-2020  nº 015/2020 COVID-19 Diagnóstico Laboratorial

21-03-2020  nº 014/2020
Infeção por SARS_COV-2 (COVID-19)- Limpeza e desinfeção de superfícies 

em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares

21-03-2020  nº 013/2020 Profissionais  de Saúde com exposição a SARS_COV-2 (COVID-19)

19-03-2020  nº 012/2020
Infeção por SARS_COV-2 (COVID-19)- Recolha, Transporte e Tratamento 

dos Resíduos Hospitalares 

10-03-2020  nº 007/2020 Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) - Eventos de Massas

17-03-2020  nº 011/2020
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) -Medidas de prevenção da 

transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público

16-03-2020  nº 010/2020
Isolamento por SARS_COV-2 (COVID-19)- Distanciamento Social e 

Isolamento

10-03-2020  nº 008/2020
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) - Procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância em Hóteis

26-02-2020  nº 006/2020
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) - Procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância em empresas

26-02-2020  nº 005/2020
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) - Procedimentos para Portos e 

viajantes por via maritima

01-02-2020  nº 004/2020
Infeção por SARS-COV-2 (COVID-19) - Procedimentos de vigilância de 

aeroportos e viajantes por via aérea
 


