
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plano de Contingência para o 

Coronavírus (COVID-19) 

 

 

 

 

 



Plano de Contingência | COVID-19 
 

Página 2 de 15 
V_04_jan_2022 

 

 

 
 

 

 

Índice	
 

1. Enquadramento ............................................................................................................... 3 

2. Pressupostos para o Ano Letivo 2021/2022 ..................................................................... 4 

3. Linhas Orientadoras Gerais .............................................................................................. 4 

4. Finalidade do plano .......................................................................................................... 5 

5. Âmbito e Vigência ............................................................................................................ 5 

6. Objetivo ............................................................................................................................ 6 

7. Execução .......................................................................................................................... 6 

8. Adoção de medidas essenciais e prioritárias ................................................................... 7 

9. Auto Proteção, Medidas Preventivas e Procedimentos ................................................... 8 

10. Efeitos que a COVID-19 pode provocar no ISTEC Lisboa ............................................ 12 

11. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção ........................................ 13 

12. Procedimento na circunstância de haver um caso suspeito ...................................... 14 

13. Procedimentos de limpeza ........................................................................................ 14 

14. Política de informação pública ................................................................................... 15 

15. Atualização e Avaliação ............................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 



Plano de Contingência | COVID-19 
 

Página 3 de 15 
V_04_jan_2022 

1. Enquadramento		
 
Cada organização é responsável por constituir os Serviços de Saúde e de Segurança do Trabalho 
(SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 
trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). É obrigação de 
cada organização assegurar condições de segurança e de saúde, de forma continuada e 
permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção, e em particular da comunidade 
académica.  

No atual contexto, perante os dados relativos à pandemia em Portugal, nomeadamente a 
evolução do processo de vacinação em geral e na faixa etária mais presente nas Instituições de 
Ensino Superior, reformula-se o presente Plano de Contingência, tendo em vista garantir 
condições seguras para a realização de todas as atividades letivas e não letivas em contexto 
presencial.  

Os princípios orientadores definidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) que o ISTEC Lisboa adota, são o de assegurar 
atividades presenciais (letivas e não letivas), bem como a realização de todos os elementos de 
avaliação de forma presencial.  

O presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pela COVID-19, descreve as principais 
etapas que o ISTEC Lisboa deve considerar assim como os procedimentos a adotar perante os 
elementos da comunidade académica.  

Este documento foi elaborado pelo Professor Especialista e Engenheiro Técnico Paulo Gil 
Martins, especialista em Proteção Civil, e destina-se a ser utilizado no Campus Académico do 
Lumiar e nas Instituições de Ensino Superior que o integram. Assim, é de aplicação integral no 
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa.  

Em Contexto Académico: 

(1) Nesta situação podem ser adotadas várias medidas excecionais; 
(2) Estas medidas podem traduzir-se no encerramento pró-ativo ou reativo de Instituições de 
Ensino Superior (IES); 
(3) Existe ainda outro tipo de medidas menos interventivas, que permitem, sem interromper as 
atividades letivas, reduzir a interação entre alunos como por exemplo a redução do tamanho 
das turmas, ou o aumento do espaço entre alunos; 
(4) As IES podem encerrar na sua totalidade ou então apenas para os alunos, mantendo-se os 
restantes serviços em funcionamento e algumas atividades letivas não presenciais; 
(5) As medidas de saúde pública de intervenção em contexto académico podem variar de acordo 
com a gravidade da epidemia e podem ir desde a recomendação para o reforço da aplicação das 
medidas de proteção individual, até ao encerramento das IES. Estas medidas podem ser 
aplicadas isoladamente ou em combinação com outras medidas de distanciamento social. 
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2. Pressupostos	para	o	Ano	Letivo	2021/2022	
 

O ano letivo 2021/2022 inicia-se num contexto diferente do anterior, já que o risco de contágio 
por Covid-19 se encontra mitigado devido à elevada percentagem da população já vacinada, 
incluindo os jovens adultos.  

Para que regressemos de forma segura e com base no conhecimento científico que à data 
existe os mecanismos de transmissão e contágio do SARS-CoV-2, o ISTEC Lisboa tem vindo a 
adequar os requisitos de utilização do Campus Acadêmico do Lumiar e das suas próprias 
instalações, com o objetivo de assegurar as condições necessárias à proteção e segurança de 
estudantes, docentes, não docentes, investigadores, outros colaboradores e visitantes. Este 
Plano de Contingência para o ano letivo 2021/22 define as orientações e medidas que se 
querem implementadas, que serão revistas, sempre que necessário e em função de 
orientações da autoridade de saúde pública ou do governo e da evolução da situação 
epidemiológica e pandémica.  

Todos os estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros colaboradores, tem o 
dever cívico de cumprir, obrigatoriamente, com os procedimentos referenciados neste 
documento e necessários à segurança e proteção de todos.  
Qualquer estudante, docente, não docente, investigador e outros colaboradores que tenha 
algum sintoma associado à COVID-19 ou tenha tido contacto com um caso confirmado, não 
se deve dirigir ao Campus Acadêmico do Lumiar e deve contactar de imediato a Saúde 24 e 
seguir as suas indicações.  

 

3. Linhas	Orientadoras	Gerais	
 

O ISTEC Lisboa no âmbito do seu Plano de Contingência que tem como finalidade informar, 
antecipar, mitigar e controlar os perigos da COVID-19, tem seguido desde o seu início, as 
orientações e recomendações do Governo, da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).  

Estão previstas pela Direção do ISTEC Lisboa prioritariamente atividades letivas presenciais e 
também todos os momentos de avaliação em regime presencial.  

Para este efeito é necessário garantir e assegurar permanentemente:  

(1) Estratégias de proteção e segurança;  

(2) Cumprimento dos protocolos de higienização, etiqueta respiratória e desinfeção;  

(3) Um reforçado controlo na entrada do Campus Acadêmico do Lumiar;  

(4) Uma especial vigilância em todos os espaços do Campus Acadêmico do Lumiar;  

(5) A presença de estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros colaboradores 
na Instituição;  
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(6) A articulação entre cursos e unidades orgânicas, no planeamento dos espaços, no 
desdobramento de horários, na adequação da duração de cada aula e no alargamento do 
funcionamento de estruturas de apoio;  

(7) A promoção de campanhas de testes virais com base em rastreios serológicos periódicos e 
continuados. 

 

No ISTEC Lisboa temos a responsabilidade de zelar pelas condições de saúde e de segurança de 
todos, minimizando os perigos e transmitindo orientações seguras e de confiança.  

Aos membros da comunidade educativa cabe a responsabilidade de ajustar comportamentos 
que os protejam a si próprios e a todos aqueles com quem contactam, para que juntos 
possamos minimizar os perigos associados à COVID-19.  

Ao detetar alguma situação em que as boas práticas de prevenção, proteção, precaução, 
informação ou comunicação, não estejam a ser implementadas ou cumpridas, ou se tiver 
alguma sugestão de melhoria relativa às medidas previstas, pode enviar um email para 
covid19@my.istec.pt a expor a situação.  

 

4. Finalidade	do	plano	
 

Este Plano de Contingência tem por finalidade:  

(1) Informar, comunicar, prevenir, antecipar, mitigar e controlar os perigos da COVID-19.  

(2) Garantir a presença de estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros 
colaboradores ou visitantes na instituição, respeitando as normas e orientações da 
Direção-Geral da Saúde (DGS), e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES).  

(3) Simplificar e despertar a informação, a comunicação e a formação, sobre as normas de 
conduta, as medidas de proteção, segurança e controlo da transmissão da COVID-19 
no Campus Acadêmico do Lumiar, a todos os estudantes, docentes, não docentes, 
investigadores e outros colaboradores.   

(4) Garantir e assegurar uma adequada gestão de recursos humanos e dos espaços e os 
procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19.  

(5) Manter um elo de ligação local com as autoridades de saúde, autarquias, segurança 
social e proteção civil, salvaguardando a necessidade de partilha de apoios ou recursos 
que estas entidades possam disponibilizar.   

5. Âmbito	e	Vigência		
 
O presente plano de contingência aplica-se a todo o ISTEC Lisboa e a outras entidades que 
cooperem diretamente nas atividades académicas.  
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6. Objetivo	
 
Este plano de contingência tem por finalidade:  

(1) Definir os procedimentos a adotar minimizando os impactos sociais e económicos da 
COVID-19; 

(2) Providenciar apoio a estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros 
colaboradores da Instituição; 

(3) Efetivar uma matriz de planeamento flexível para fazer face à COVID-19, que permita 
adotar uma metodologia que minimize os seus impactos, garantindo tanto quanto 
possível, a continuidade da prestação dos serviços ou mesmo de apoio às organizações 
de saúde.  

 

7. Execução		
 
Conceito  

(1) Coordenar o planeamento, a prevenção e a resposta ao COVID-19, em estreita ligação com 
a Direcção-Geral da Saúde e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES); 
(2) Considerar o planeamento como instrumento de apoio à decisão, flexível e de 
responsabilidade transversal;  
(3) Os mecanismos previstos no presente Plano não prejudicam, nas situações de exceção e em 
conformidade com os procedimentos previstos na Legislação a eventual avocação conjuntural 
da direção e coordenação do Plano, pela Autoridade de Saúde Pública. 
 
Estruturas e Serviços envolvidos – Competências 

(1) A Direção do ITA 

(a) A ativação do Plano;  
(b) A direção do Plano;  
(c) A anuência para o início da execução das medidas referida no Plano; 
(d) A avaliação das atividades desenvolvidas pela organização imprescindíveis à 

continuidade do funcionamento do ISTEC Lisboa e aquelas que se podem reduzir ou 
encerrar/fechar/desativar;   

(e) A desativação do Plano.  
 

(2) A Direção do ISTEC Lisboa 

(a) Aplicar o Plano; 
(b) Identificar e implementar medidas sanitárias para prevenir o contágio no seio dos 

elementos afetos aos serviços;  
(c) Preparar a resposta interna para minimizar eventuais taxas elevadas de absentismo;  
(d) Assegurar os serviços essenciais durante a situação;  
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(e) Garantir um local de isolamento para eventuais casos de contaminação, com pessoal 
habilitado com equipamento de proteção individual, para atuação no âmbito do sistema de 
saúde; 

(f) Assegurar com as entidades de proteção civil e saúde, a resposta necessária a 
eventuais situações de perigo; 

(g) Coordenar com os Diretores e Coordenadores de Cursos e responsáveis de serviços 
as ações de minimização de consequências de acordo com este Plano; 

(h) Nomear o Grupo de Gestão do Plano de Contingência, adiante designado por GGPC. 
 
(3) As Estruturas de apoio e serviços do ISTEC Lisboa 

(a) Manter no seu melhor nível possível a capacidade funcional;  
(b) Constituir-se como parceiro proactivo no planeamento, coordenação e execução da 

ajuda à comunidade académica;  
(c) Minimizar o absentismo através da difusão das medidas de prevenção e das ações 

subsequentes;  
(d) Garantir que toda a comunidade académica está devidamente informada das 

vulnerabilidades e dos perigos decorrentes das atividades desenvolvidas, quer individual quer 
coletivamente, as medidas preventivas previstas e os procedimentos diminuidores do perigo de 
contágio.  

	
8. Adoção	de	medidas	essenciais	e	prioritárias	

 
Considerando o estado atual de desenvolvimento da COVID-19, são adotadas pelo ISTEC Lisboa 
as seguintes medidas preventivas:  
 
(1) Registar e acompanhar o número de casos assinalados no ISTEC Lisboa, em estreita 
articulação com as Autoridades de Saúde; 
(2) Manter as medidas de limpeza e higienização adicionais criadas e acordadas com a empresa 
contratada para o efeito, com quem será articulado o Plano de Contingência;  
(3) Dispensadores de desinfetante próximos de locais de grande fluxo de pessoas e em particular 
onde seja difícil a lavagem de mãos, colocados em todas as salas de aula, locais de atendimento 
e na entrada de todos os edifícios; 
(4) Avaliar, em permanência, o funcionamento dos sistemas de ventilação e climatização;  
(5) Difusão de toda a informação pertinente junto da comunidade académica;  
(6) Promover o acompanhamento da situação clínica das pessoas afetadas; 
(7) Preparar equipamentos de proteção individual para os distribuir caso se justifique;  
(8) Disponibilizar na área de isolamento, equipamentos diversos de proteção individual, cujo uso 
se destina a casos suspeitos;  
(9) Disponibilizar uma área de isolamento;   
(10) Avaliar, regularmente a situação e o funcionamento dos serviços.  
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9. 	Auto	Proteção,	Medidas	Preventivas	e	Procedimentos	
 
 (1) Informação  

(a) Deve ser disponibilizada informação acessível, nomeadamente através da afixação 
de cartazes, sobre a correta lavagem e higienização das mãos, etiqueta respiratória, 
distanciamento físico, uso de máscara por todas as pessoas em espaços fechados (colocada 
adequadamente e em permanência); 

(b) Os equipamentos de proteção individual não podem ser partilhados em 
circunstância alguma; 

(c) No espaço do Campus deve ser assegurada a afixação de instruções de higiene e 
segurança em locais bem visíveis;   

(d) Deve ser garantida a desinfeção com frequência dos terminais para o pagamento de 
serviços e de estacionamento. 

 
 (2) Autoproteção 

 (a) Todos os elementos que frequentam o Campus Acadêmico do Lumiar devem efetuar 
a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de se deslocar ao ISTEC Lisboa se 
surgir sintomatologia compatível com a COVID-19. Nestes casos devem contactar de imediato a 
linha de saúde 24 (SNS 24), ou outras linhas criadas para o efeito;   
 (b) Qualquer caso suspeito deve ser encaminhado para a área de isolamento profilático 
pré-definida; 
 (c) Na área de isolamento profilático deve ser contactado o SNS 24, dando cumprimento 
às indicações recebidas. Simultaneamente, devem ser cumpridos os procedimentos definidos 
no Plano de Contingência e os procedimentos de limpeza e desinfeção posterior da área; 
 (d) Alterar a frequência e/ou a forma de contacto interpessoal evitando apertos de mão, 
abraços, beijos, reuniões presenciais ou a presença em eventos com elevado número de 
pessoas; 
 (e) Preservar sempre um distanciamento físico de segurança (nos intervalos e espaços 
de lazer interiores ou exteriores, nos espaços e gabinetes de trabalho, etc.); 
 (f) Garantir no espaço exterior de todo o Campus o uso de máscara que é obrigatório. 
 
(3) Etiqueta Respiratória 

 (a) Use sempre uma máscara ou viseira acrílica;  
              (b) Ao tossir ou espirrar não usar as mãos – estas são um dos principais veículos de 
transmissão de doenças;     
 (c) Utilize antes um lenço de papel ou o antebraço e, de seguida, deite o lenço no lixo 
comum; 
 (d) Não toque com as mãos em parte alguma do rosto antes de as lavar; 
 (e) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 
secreções respiratórias; 
 (f) Lave sempre as mãos a seguir a tossir ou espirrar. 
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(4) Máscaras 

 (a) É obrigatório o uso permanente de máscara em todo o Campus Acadêmico do 
Lumiar, por estudantes, docentes, não docentes, investigadores outros colaboradores e 
visitantes; 
              (b) As máscaras devem ser substituídas ao final do tempo indicado (4 horas para a maior 
parte das máscaras) ou sempre que se encontrem húmidas; 
 (c) Devem ser descartadas no final do dia, à saída, em contentor de lixo comum; 
 (d) É obrigatório o uso de máscaras certificadas de acordo com as instruções da DGS, 
protegendo completamente o nariz e a boca. Serão disponibilizadas máscaras aos membros da 
Comunidade Académica, ou a quem se apresentar sem a devida proteção à entrada do Campus; 
              (e) Ninguém pode permanecer no Campus, dentro ou fora das salas, sem máscaras, no 
mínimo descartáveis (também ditas cirúrgicas, de elásticos ou atilhos). Relembra-se que as 
máscaras comunitárias ou cirúrgicas não protegem o utilizador, mas sim os outros, pelo que 
todos obrigatoriamente terão de usar a sua, para evitar contaminações, mesmo mantendo o 
distanciamento físico e a lavagem frequente das mãos; 
 (f) Antes das refeições, e após a lavagem cuidadosa das mãos, a máscara deve ser 
retirada de acordo com as normas preconizadas e voltada a colocar, depois da refeição, 
novamente após a lavagem adequada das mãos;   
              (g) Em espaços com proteção frontal em acrílico podem ser utilizadas pelos 
colaboradores do ISTEC Lisboa, mascaras comunitárias ou viseiras de acrílico; 
              (h) Os docentes, em aula, desde que garantida a distância física de mínima de 2 metros, 
podem usar exclusivamente viseira de acrílico. 
 
(5) Desinfeção das Mãos 

Deve ser sempre acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída das salas, laboratórios, 
gabinetes, bares e outros espaços comuns, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA).   
  
Recomenda-se a desinfeção das mãos de acordo com as seguintes instruções: 
 (a) À chegada ou saída do Campus; 
 (b) No início e fim de cada dia de trabalho/aula; 
              (c) Antes e após remover a máscara; 
 (d) À entrada ou saída do espaço de trabalho ou sala de aula; 
              (e) Antes e depois das refeições; 
              (f) Após contacto com outras pessoas;  
              (g) Após possível contacto com objetos de outras pessoas; 
              (h) Antes e após utilização de equipamentos de uso partilhado (fotocopiadoras, 
telefones, máquinas de café ou outros equipamentos e utensílios); 
              (i) Após tocar em maçanetas, corrimãos, ferramentas e outro tipo de objetos; 
              (j) Antes e após a utilização das instalações sanitárias. 
 
(6) Higienização dos Espaços 

 (a) Todos os espaços devem ser higienizados de acordo com as normas e orientações da 
DGS, devendo ser garantida a existência de material e produtos de limpeza para os 
procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios; 
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              (b) A Higienização dos espaços é reforçada. Os espaços letivos são higienizados várias 
vezes ao dia e em permanência durante o período de aulas (das 8h às 14h, das 14h às 18h e das 
18h às 23h). 
 
(7) Vias de Circulação Horizontal e Vertical 

 (a) Toda a circulação interior e exterior deve ser efetuada pela direita, evitando 
cruzamentos entre diferentes pessoas; 
              (b) Devem ser definidos circuitos de entrada e saída dos espaços de atendimento ao 
público, (serviços académicos, bares e edifícios) de forma a minimizar a concentração e o 
ajuntamento de pessoas. 
 
(8) Horários, Bibliotecas, Laboratórios, Sala de Estudo e Instalações Similares 

 (a) A organização dos horários letivos para 2021/22 é efetuada de modo a garantir o 
regime presencial da lecionação, de modo seguro e responsável, e simultaneamente promover 
que os estudantes permaneçam no Campus o mínimo de tempo sem ocupação letiva; 
              (b) Nas bibliotecas, nos laboratórios, salas de estudo ou estruturas de natureza similar 
deve ser maximizado o distanciamento físico entre as pessoas. Sempre que tal não for possível, 
ou nas situações em que as pessoas estejam frente a frente, devem ser instaladas barreiras de 
proteção, como por exemplo, divisórias em acrílico entre espaços de trabalho/estudo. 
 
(9) Salas de Aula 

 (a) É obrigatório o uso de máscara, sendo aconselhável a sua utilização e reutilização 
adequada em termos sanitários e ambientais;   
              (b) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre as pessoas de 
pelo menos 1,5 metros desde que não estejam frente a frente e sem comprometer o normal 
funcionamento das atividades letivas; 
              (c) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de 
acordo com a estrutura física das salas; 
              (d) As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação;   
 (e) Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma 
disposição que implique ter estudantes virados de frente uns para os outros a uma distância 
inferior a 2 metros; 
              (f) Deve ser promovida a higienização frequente dos materiais partilhados e sempre 
antes da troca de utilizador; 
              (g) Deve ser promovida a higienização das mãos antes da entrada em cada sala de aula 
e à saída; 
              (h) Deve ser garantida a higienização do mobiliário e equipamentos de utilização comum 
presentes nas salas de aula antes do início de cada Unidade Curricular com outros alunos e 
sempre que seja possível; 
              (i) No final da aula o Professor deve higienizar a superfície da sua secretária e os 
equipamentos que utilizou, usando para o efeito o material disponibilizado em cada sala; 
              (j) À saída, devem sair primeiro os alunos mais próximos da porta e por último os mais 
afastados. Os docentes darão as orientações necessárias aos alunos para o cumprimento das 
regras de ocupação de lugares; 
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              (k) À entrada e à saída das salas de aulas deve ser mantido o distanciamento entre os 
estudantes, de modo a não haver aglomerados junto às portas; 
              (l) Se possível, durante as aulas, as janelas devem ser conservadas abertas; 
              (m) Não é permitido alterar a disposição das salas de aulas ou de outros espaços; 
              (n) Entre aulas consecutivas as portas das salas de aula permanecem abertas para evitar 
contactos físicos, com essa barreira, e promover o arejamento dos espaços. 
 
(10) Bares e Sala de Refeições 

 (a) Nos bares e sala de refeições dos funcionários deve ser acautelado o máximo 
respeito pelas regras de distanciamento físico entre todos os utilizadores e com exceção do 
momento de ingestão de alimentos é obrigatório; 
              (b) O uso de máscara, sempre que o utente se encontre de pé no espaço do bar; 
              (c) A colocação de sinalética que promova um afastamento de pelo menos 2 metros nas 
filas para acesso às linhas e balcões de serviço; 
              (d) A organização das salas de refeições de modo a deixar um lugar de intervalo entre os 
utilizadores; 
              (e) O estímulo ao alargamento de horários do serviço de refeições, cruzando-os, sempre 
que possível, com uma maior flexibilidade de horários de atividades educativas presenciais, de 
forma a evitar concentrações elevadas de pessoas dentro desses espaços, bem como nas 
entradas e saídas dos mesmos; 
 (f) A utilização exclusiva de todos os espaços para refeições ou para serviços de cafetaria, 
não sendo permitida a permanência de pessoas para outros efeitos, designadamente convívios, 
ou qualquer outra forma de confraternização lúdica e/ou educativa; 
              (g) A correta higienização das mãos por parte dos utilizadores, antes e depois das 
refeições, bem como uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies; 
              (h) A utilização intensificada e adequada de protocolos de limpeza e desinfeção, 
incluindo a desinfeção, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, 
de todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.), assim como 
a higienização das mesas com produtos recomendados após cada utilização; 
              (i) A abolição de objetos e equipamentos de utilização comunitária, incluindo jarros de 
água, galheteiros, saleiros, pimenteiros, entre outros; 
              (j) No final da refeição, os utentes devem deixar o tabuleiro/loiça em cima da mesa para 
garantir que a higienização do lugar é feita antes do próximo utilizador; 
              (k) Na sala de refeições e no final da refeição, cada utente deve higienizar o seu espaço, 
usando para o efeito o material de limpeza e desinfeção disponibilizado no local; 
              (l) O pagamento deve ser efetuado preferencialmente por recurso a meios de 
pagamento eletrónicos; 
              (m) Em alternativa e complemento ao serviço de restauração, existem as máquinas de 
alimentos, colocadas nos locais habituais; 
              (n) Junto a cada máquina existe um dispensador de gel desinfetante, que deve ser usado, 
para desinfeção das mãos, antes e depois da recolha dos alimentos e café; 
              (o) Durante as refeições deverá ser sempre mantido o distanciamento físico mínimo de 
2 metros. 
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(11) Instalações Sanitárias 

 (a) Devem ser acauteladas instalações sanitárias com água, sabão líquido com 
dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de 
higiene, nomeadamente a higienização das mãos, bem como a higienização frequente das 
instalações;  
              (b) Cabe aos utilizadores garantir o distanciamento físico de 2 metros durante a 
utilização das IS e sempre que existirem filas de acesso às mesmas; 
              (c) As mãos devem ser abundantemente higienizadas no início e fim de cada utilização 
das IS; 
              (d) Cabe aos utilizadores o dever cívico de cumprir as regras de higienização apropriadas 
nas IS; 
              (e) A limpeza e desinfeção das IS bem como dos elementos mais sensíveis como 
torneiras, puxadores, interruptores, far-se-á com maior regularidade utilizando produtos de 
desinfeção apropriados. 
 
(12) Renovação de Ar 

 (a) Deve ser privilegiada uma renovação frequente do ar; 
              (b) Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, 
Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção 
adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços 
fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica 
(quando esta funcionalidade esteja disponível); 
              (c) Deve ser também privilegiada a renovação frequente do ar em todos os recintos 
fechados; 
              (d) A Se possível, os portões e portas devem permanecer abertos de forma a evitar o 
toque frequente em superfícies e a permitir uma melhor circulação do ar dentro dos espaços; 
              (e) Os locais de trabalho no interior dos edifícios devem ser ventilados, 
preferencialmente através do reforço da ventilação natural; 
              (f) A Os locais de trabalho devem ser arejados, pelo menos duas vezes por dia (à hora de 
almoço e ao fim do dia). 
 
 

10. Efeitos	que	a	COVID-19	pode	provocar	no	ISTEC	Lisboa	
 
Não obstante a aplicação das normas entretanto propostas pela Direção-Geral da Saúde, 
considera-se que, o ISTEC Lisboa deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou 
totalidade) dos seus colaboradores não puderem trabalhar, devido a doença, suspensão de 
transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis.  

Assim, devem ser previstos os procedimentos alternativos que permitam garantir o normal 
funcionamento de cada serviço, que sejam considerados os mais adequados face à respetiva 
natureza, atribuições e caracterização de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao 
mecanismo do teletrabalho.  
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Neste contexto é necessário avaliar: 
(1) As atividades desenvolvidas pelo ISTEC Lisboa que são imprescindíveis (que não podem 
parar) e aquelas que se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar: 
(2) Os recursos essenciais que são necessários manter em funcionamento e aqueles para 
satisfazer as necessidades dos alunos; 
(3) As pessoas que são necessárias garantir, sobretudo para atividades que são imprescindíveis 
para o funcionamento do ISTEC Lisboa. Deve-se equacionar a possibilidade de afetar pessoas 
adicionais para desempenharem tarefas essenciais do ISTEC Lisboa; 
(4) As pessoas que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um maior risco de infeção 
por COVID-19; 
(5) As atividades do ISTEC Lisboa que podem recorrer a formas alternativas de trabalho ou de 
realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e 
teleconferência e o acesso remoto dos alunos. 
 
Ainda neste âmbito devem ser equacionadas, nomeadamente, a eventual ocorrência das 
seguintes situações: 
(1) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 
(2) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em 
locais abertos ao público; 
(3) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formação à distância; 
(4) Suspensão de aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos;  
(5) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios, salas de estudo, biblioteca e 
utilização de outros espaços comuns.  

 
11. Preparação	para	fazer	face	a	um	possível	caso	de	infeção	

 
É estabelecida uma “ÁREA DE ISOLAMENTO” no Edifício D, 1º piso, entre as salas D4 e D5 

(1) A área de “isolamento” terá ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e 
possuirá revestimentos lisos e laváveis Esta área estará equipada com: telefone interno; cadeira 
ou marquesa (para descanso e conforto da pessoa, enquanto aguarda a validação do caso e o 
eventual transporte pelo INEM);  
(2) Possuirá também um Kit com água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos 
(com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica - SABA 
(disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas 
descartáveis e termómetro; 
(3) Nesta área, ou próxima desta, existirá uma instalação sanitária devidamente equipada, 
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da 
pessoa com sintomas/caso suspeito;  
(4) O Gabinete de Prevenção e Segurança do CAL estabelecerá na altura o circuito a privilegiar, 
quando uma pessoa com sintomas, se dirigir para a área de “isolamento”. Na deslocação desta 
pessoa, devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações.  
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12. Procedimento	na	circunstância	de	haver	um	caso	suspeito	
 
(1) O alerta de uma pessoa com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição 
de um caso suspeito de COVID-19), deve ser de imediato comunicado à receção do edifico C, 
que por sua vez alertará o Coordenador de Segurança, que lhe dará imediatamente orientações 
de como proceder; 
(2) Nas situações em que a pessoa com sintomas necessita de acompanhamento (ex. dificuldade 
de locomoção), para a zona de isolamento, os o(s) pessoa(es) que acompanha(m) ou presta(m) 
assistência ao doente devem 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 quanto à higiene das mãos, após contacto com a pessoa doente, sendo que 
os equipamentos de proteção individual estão disponíveis na receção do Edifício C; 
(3) Deve ser colocado uma máscara cirúrgica na pessoa com sintomas (caso suspeito). Sempre 
que possível deve-se assegurar a distância de segurança superior a 1 metro do doente; 
(4) A pessoa doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 
(808 24 24 24); 
(5) Esta pessoa deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara 
deverá ser colocada pela própria pessoa; 
(6) Se o Caso Suspeito Não For Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 
os procedimentos habituais e adequados à situação clínica da pessoa. A pessoa informa o ISTEC 
Lisboa da não validação, e este último deverá informar o Gabinete de Prevenção e Segurança. 
São aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção; 
(7) Se o Caso Suspeito For Validado, o SNS 24 validará a suspeição e definirá os procedimentos 
adequados à situação clínica da pessoa afetada. São aplicados os procedimentos de limpeza 
preconizados pela DGS na circunstância de haver um caso suspeito validado.  
 
 

13. Procedimentos	de	limpeza	
 
(1) Os equipamentos de limpeza, são de uso único, devem ser eliminados ou descartados após 
a sua 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; 
(2) Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco de recirculação 
de aerossóis; 
(3) Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo 
aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são 
mais manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, balcão de atendimento e casas de 
banho); 
(4) A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, 
seguido de desinfetante.  
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14. Política	de	informação	pública	
 
(1) Face à evolução da COVID-19 e à constante atualização das informações por parte da 
Autoridade de Saúde, o presente documento tem um carácter dinâmico, podendo sofrer 
alterações a todo o tempo e sempre que se considere necessário; 
(2) A Direção do ISTEC Lisboa articula a estratégia de comunicação da Instituição a nível interno 
e externo, com o Grupo de Gestão do Plano de Contingência, o Gabinete de Comunicação e 
Relações Públicas e com a Direção-Geral da Saúde; 
(3) O Diretor do ISTEC Lisboa garante a difusão do presente Plano pelas entidades e presta 
declarações, quando necessário, sobre os trâmites e conteúdos do mesmo; 
(4) O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas procede à difusão pela comunidade 
académica do Plano, nomeadamente através da Plataforma “Classroom”, da distribuição nas 
Mailing List de alunos, docentes e funcionários, do sítio Web do ISTEC Lisboa e nas redes sociais.  
(5) Ninguém do ISTEC Lisboa, com exceção da gestão de topo, pode prestar declarações aos 
órgãos de comunicação social, salvo determinação expressa em contrário.  
 

15. Atualização	e	Avaliação	
 
Este Plano de Contingência pode ser atualizado a qualquer momento, através de Normas 
Orientadoras, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. As situações 
não previstas neste Plano serão avaliadas caso a caso.  

A avaliação da eficiência e eficácia das medidas descritas no atual Plano de Contingência terá 
lugar sempre que se julgar conveniente.   
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