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1. ENQUADRAMENTO 

 

Em dezembro de 2019, foi identificado na província de Hubei, na China, um surto de um 

novo vírus da família dos Coronavírus designado por COVID-19. Este surto, que atinge 

maior dimensão na China, tem vindo, gradualmente, a disseminar-se por vários países e 

continentes, constituindo uma ameaça para o nosso país podendo chegar ao município 

de Tondela. 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que podem 

ser, desde uma constipação comum a doenças mais graves, como a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS-CoV). O coronavírus (COVID-19) é uma nova estirpe que não foi previamente 

identificada em humanos 

 

Os sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar e dificuldades 

respiratórias. Em casos mais graves, a infeção pode causar pneumonia, síndrome 

respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. 

 

O modo de transmissão é idêntico ao da gripe sazonal. O vírus transmite-se de pessoa 

para pessoa através de gotículas libertadas durante a fala, tosse ou espirro. Os contactos 

mais próximos, a menos de 1 metro, com uma pessoa infetada podem representar, por 

isso, uma situação de risco. O contágio pode também verificar-se indiretamente através 

do contato com gotículas ou outras secreções depositadas em objetos ou superfícies. 

Os estudos demonstram que o vírus pode sobreviver durante várias horas nas 

superfícies e, por isso, é importante mantê-las limpas, utilizando produtos de limpeza e 

desinfeção habituais. 

O período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma 

pessoa é infetada e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar entre 1 e 14 

dias. Para a identificação de casos suspeitos de infeção deverão ser utilizados os 

seguintes critérios1:

 

                                                 

1 Direção-Geral de Saúde, Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020, p. 2 



 
 

3 

Plano Contingência COVID-19 

2. OBJETIVOS 

 

A necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada dos vários serviços da 

Câmara Municipal de Tondela (CMT) face a um eventual surto de COVID-19, está na 

origem do presente Plano de Contingência. Este documento constitui, assim, um 

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

de casos suspeitos de infeção, bem como à eventual diminuição do número de 

funcionários ao serviço, decorrente da adoção de medidas de contenção ou propagação 

generalizada da doença. 

O Plano define, nomeadamente: 

A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação; 

Os procedimentos a adotar para conter a propagação da doença entre trabalhadores, 

prestadores de serviço da CMT e munícipes; 

Os serviços que desenvolvem tarefas essenciais, prevendo mecanismos alternativos 

para fazer face à diminuição do número de trabalhadores em funções.  

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias serão 

escrupulosamente seguidas as orientações da Direção-Geral da Saúde. 

 

3. Contexto 

 

A CMT possui cerca de 325 funcionários, que estão integrados em 7 Divisões, e que na 

sua grande maioria desempenham funções consideradas essenciais ao funcionamento 

do concelho. 

A distribuição dos trabalhadores de acordo com o tipo de função é muito heterogénea.  

Há trabalhadores que integram equipas operacionais de rua, há trabalhadores que 

exercem funções de gabinete/administrativos e há ainda trabalhadores que exercem os 

dois tipos de serviço. 

Em termos de vulnerabilidade, destacam-se os serviços que desempenham tarefas 

essenciais que implicam o contacto direto com os munícipes ou a existência de situações 

em que não seja identificada uma alternativa para substituição de trabalhadores 

indispensáveis. 

Neste plano não estão integrados os assistentes operacionais do município que 

integram as escolas, sendo que esses devem seguir o plano de contingência dos 

agrupamentos escolares, pois é aí que exercem diariamente as suas funções. 
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4. EXECUÇÃO 

 

No âmbito do presente Plano, cada entidade ou serviço atuará perante a situação 

identificada, segundo as suas competências e em conformidade com as funções que lhes 

estão cometidas. 

 

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos 

do COVID-19 na CMT, será ponderada tendo em consideração a melhor informação 

disponível e as recomendações emanadas no momento pela autoridade de saúde. 

 

4.1 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

 

Para garantir a continuidade de serviços essenciais ao funcionamento do concelho, é 

imprescindível concertar ações e promover a partilha de informação entre todas as 

unidades orgânicas. 

 

Neste sentido, estabelece-se que o presente plano ficará sob Direção do Vereador do 

Pelouro da Proteção Civil, coadjuvado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 

Esta equipa é responsável por: 

Acompanhar a evolução da situação; 

Elaborar e divulgar relatórios de situação; 

Promover a divulgação do Plano nas diferentes orgânicas do município; 

Realizar alterações ao Plano de Contingência, se necessário. 

 

4.2 INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

 

Cada Chefe de Divisão deve ser informado da existência de um caso suspeito e 

estabelecer a ligação com a equipa de coordenação. 

 

A articulação com a DGS será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que 

assegurará a divulgação de informação considerada aos chefes de Divisão, procedendo 

estes à sua difusão pela restante estrutura da CMT. 

 

4.3 ATIVAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano é ativado pelo Vereador do Pelouro da Proteção Civil (Diretor do Plano), 

atendendo a uma das seguintes situações: 

Orientações emanadas pela DGS; 
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Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 na 

estrutura interna da CMT. 

Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 no concelho; 

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano. 

 

4.4 ACÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS 

 

Este Plano estrutura-se em três fases, com distintos procedimentos de atuação, 

nomeadamente: fase de prevenção, fase de resposta e fase de recuperação. As ações 

descritas, em cada uma das fases, poderão ser alteradas face à existência de novas 

diretivas da DGS ou de alterações nos cenários de propagação da doença e impactos na 

estrutura da CMT. 

 

4.4.1 FASE DE PREVENÇÃO 

 

Esta fase tem início com a ativação do Plano e é marcada pelas seguintes ações: 

Divulgação do Plano a todos os serviços da CMT; 

Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os serviços e 

trabalhadores; 

Reforço de medidas de limpeza nas instalações municipais, especialmente em locais 

onde se verifica maior afluxo e/ou concentração de trabalhadores e utentes; 

Identificação das tarefas essenciais em cada um dos serviços; 

Reconhecimento dos recursos humanos necessários para a manutenção das tarefas 

essenciais e possibilidades de substituição; 

Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas 

essenciais; 

Identificação das dependências internas e externas (fornecedores) de cada serviço; 

Definição estratégias de minimização do impacto das dependências, em caso de 

dificuldade no fornecimento de bens e serviços; 

Aquisição de equipamentos – Kits de proteção individual para entrega a funcionários ou 

utentes que apresentem sintomas de contágio de COVID-19; 

Nomear os elementos de cada serviço com responsabilidade pelo armazenamento e 

distribuição dos Kits de proteção individual (elemento da função RH ou outro ponto de 

apoio alternativo), em caso de necessidade; 

Preparar salas de isolamento/contenção em todas as instalações municipais, onde tal 

seja possível, com o objetivo de reduzir o risco de transmissão, afastando as pessoas da 

fonte potencial de infeção; 

Reforçar a aquisição e distribuição de produtos de higiene e de limpeza, de forma a 

responder a um previsível incremento do seu consumo; 
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Distribuir soluções alcoólicas de desinfeção por todos os serviços onde existam postos 

de trabalho partilhados e sistemas de controlo biométrico de assiduidade com recurso 

à leitura da impressão digital; 

Providenciar equipa(s) de limpeza com equipamentos de proteção individual, para a 

desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos (postos de trabalho e sala de 

isolamento, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum como salas de espera 

e elevadores); 

Monitorizar e acompanhar a situação. 

 

4.4.2 FASE DE RESPOSTA 

 

Esta fase é desencadeada pela referenciação de casos de contágio em trabalhadores do 

município ou pela proliferação generalizada de casos de COVID-19 no concelho. 

Compreende as seguintes ações: 

Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os serviços e 

trabalhadores, indicando a necessidade de procederem diariamente à limpeza, dos 

equipamentos partilhados, como viaturas, telefones e equipamento informático de 

postos de atendimento; 

Reforço da limpeza das instalações municipais, especialmente em locais onde se verifica 

maior afluxo e/ou concentração de trabalhadores e utentes; 

Garantir a existência de produtos de higiene em todas as instalações sanitárias, de modo 

a potenciar uma boa higienização das mãos; 

Providenciar o arejamento frequente das instalações, evitando, se possível, a utilização 

de sistemas de ar condicionado; 

Garantir a reposição dos Kits de proteção individual, acautelando a existência de uma 

quantidade suficiente para 10% dos trabalhadores; 

Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 em 

edifícios da CMT: 

Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, 

providenciando condições adequadas de higiene, isolamento e meios de comunicação 

com o SNS 24 (808 24 24 24), através da entrega de um KIT de proteção individual e 

encaminhamento para uma sala de isolamento (ver ponto 5 fluxograma de 

procedimentos); 

Impedir a utilização do posto de trabalho por terceiros, até que este seja devidamente 

desinfetado; 

Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos, posto de trabalho, 

sala de isolamento, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum como salas de 

espera e elevadores. 
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Implementar medidas de âmbito laboral, com vista a minimizar a transmissão da 

doença, nomeadamente: 

Recurso ao teletrabalho sempre que possivel; 

Recurso a meios de comunicação não presenciais, como telefone, e-mail, vídeo em 

detrimento de reuniões presenciais; 

Privilegiar o atendimento não presencial ao munícipe; 

Condicionar a circulação de utentes externos nos edifícios municipais; 

Reduzir a realização de trabalho externo não urgente; 

Adiamento de ações de formação não urgentes; 

Recomendar aos trabalhadores que limitem a sua permanecia em locais públicos muito 

frequentados; 

Laboração em horários desfasados ou por turnos; 

Suspensão temporária de serviços não essenciais. 

 

Implementar medidas para fazer face ao absentismo e assegurar a continuidade das 

tarefas essenciais, nomeadamente: 

Suspensão de algumas tarefas de modo a disponibilizar trabalhadores para garantir a 

manutenção das tarefas essenciais; 

Mobilidade de trabalhadores, dentro da mesma unidade orgânica; 

Mobilidade de trabalhadores, ao nível das diversas orgânicas do município; 

Recurso à prestação de serviços externos se possível e se revelarem imprescindíveis; 

Funcionamento abaixo do nível desejado de tarefas essenciais. 

 

Implementar medidas de minimização do impacte das dependências internas e 

externas, em caso de dificuldade no fornecimento de bens e serviços; 

Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento de algum dos 

serviços municipais; 

Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes, 

demais trabalhadores e comunicação social através dos meios de comunicação 

habituais. 

Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso 

suspeito de infeção. 

 

4.4.3 FASE DE RECUPERAÇÃO 

 

Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação 

clínica dos últimos infetados e pelo regresso gradual de todos os trabalhadores, 

culminando com a desativação do Plano. É caracterizada pelas seguintes ações: 

Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações; 

Monitorização permanente da situação, com vista a detetar novos surtos de infeção; 
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Reativação gradual das tarefas e serviços suspensos; 

Informação aos munícipes sobre a normalização dos serviços municipais; 

 

Com a desativação do Plano:   

Descativar as salas de isolamento; 

Recolher os Kits de proteção individual não utilizados; 

Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e 

elaborar relatório de avaliação final; 

desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização. 
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5. FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS 

 

 

 

Funcionário com Sintomas 

de COVID-19 

O funcionário encontra-se 

nas instalações municipais 

O funcionário encontra-se 

em serviço na rua 

 

O funcionário 

encontra-se em casa 

O Funcionário 

Contata o chefe de 

Divisão ou quem o 

represente 

Chefe de Divisão segue os 

procedimentos definidos neste 

plano 

O Funcionário é conduzido pelo 

Chefe de Divisão a Sala de 

“isolamento” 

O Funcionário contata o 

SNS24 - 808242424 

A suspeita 

confirma-se 

Não 

Sim 

O caso é encerrado para 

efeitos do plano 

O funcionário segue as orientações do SNS24 e o 

INEM transporta o funcionário para um hospital de 

referência 
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ANEXO 1 – MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

PARA CASOS SUSPEITOS DE INFEÇÃO 

 Máscara cirúrgica para proteção da boca e do nariz 

 Toalhetes desinfetantes 

 Embalagem individual de lenços de papel 

 

PARA ELEMENTOS NA FUNÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CASOS SUSPEITOS 

 Máscara cirúrgica para proteção da boca e do nariz 

 Luvas descartáveis 
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ANEXO 2 – SALA DE ISOLAMENTO 

 

Todos os serviços/edifícios/instalação e/ou complexos (a analisar caso a caso), devem 

dispor de uma sala de isolamento para confinar casos suspeitos de doença. Caso tal não 

seja possível, os mesmos deverão ser mantidos nos respetivos postos de trabalho. 

 

As salas de isolamento devem possuir as seguintes características: 

 

 Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na proximidade de 

instalações sanitárias (passando a ser de uso exclusivo); 

 Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis; 

 Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica; 

 Estar equipada com telefone, mesa, cadeira para descanso e conforto do 

trabalhador; 

 Contentor adequado para deposição de resíduos hospitalares perigosos do 

Grupo III. 
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ANEXO 3 - MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

Cartaz – Instalações Municipais 
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Cartaz - Escolas 
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Cartaz - Escolas 
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Cartaz – Instalações Municipais 
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ANEXO 4 - CONTACTOS 

Nome Contacto Email 

Miguel Torres - Vereador 969240309 miguel.torres@cm-tondela.pt 

Carlos Magalhães (SMPC) 965215794 carlos.magalhaes@cm-tondela.pt 

Chefes de Divisão   

António Silva 919670292 antonio.silva@cm-tondela.pt 

Carlos Henriques 918744755 carlos.henriques@cm-tondela.pt 

Ernesto Pereira 918204275 ernesto.pereira@cm-tondela.pt 

Joana Ferreira 918204461 joana.ferreira@cm-tondela.pt 

Manuel Andrade 918204273 manuel.andrade@cm-tondela.pt 

M. João Fernandes 918204278 maria.joao.fernandes@cm-tondela.pt 

Raquel Seabra 917565603 raquel.seabra@cm-tondela.pt 

Linha Saúde 24 808 24 24 24  

Bombeiros Voluntário de Tondela 232814110  

Bombeiros Voluntário V. Besteiros 232851115  

Centro Hospitalar Tondela Viseu 232819060  

Centro Saúde de Tondela 232813094  

Extensão Saúde Campo de Besteiros 232851497  

Extensão Saúde Canas Santa Maria 232841172  

Extensão Saúde Caramulo 232861499  

Extensão Saúde Lajeosa do Dão 232958347  

Extensão Saúde Molelos 232822638  

  

mailto:miguel.torres@cm-tondela.pt
mailto:carlos.magalhaes@cm-tondela.pt
mailto:antonio.silva@cm-tondela.pt
mailto:carlos.henriques@cm-tondela.pt
mailto:ernesto.pereira@cm-tondela.pt
mailto:joana.ferreira@cm-tondela.pt
mailto:manuel.andrade@cm-tondela.pt
mailto:maria.joao.fernandes@cm-tondela.pt
mailto:raquel.seabra@cm-tondela.pt
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