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ENQUADRAMENTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Em resposta ao disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março (Diário da República, 

Série II, 2º Suplemento, N.º 43/2020, de 2 de marços de 2020), das Ministras da 

Modernização do Estado e da Administração Pública e do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, foi aprovado em 9 de março de 2020 o Plano de Contingência da 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), no âmbito da prevenção e controlo de 

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19.  

A evolução da propagação da infeção por doença causada pelo novo Coronavírus e a 

sucessão de diferentes níveis de alerta estabelecidos pelo Governo justificam uma 

consolidação dos procedimentos instituídos, a par de uma renovação da comunicação da 

estratégica de resposta e minimização do impacto do COVID-19 aplicáveis. As medidas 

agora adotadas têm em vista a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores e, noutra 

perspetiva, permitir o regular e contínuo funcionamento da instituição. 

O presente Plano de Contingência aplica-se a todos os trabalhadores e dirigentes da IGAS, 

abrangendo os trabalhadores em serviço externo, bem como a todos quantos por motivos 

profissionais ou outros se desloquem às instalações da IGAS, na Avenida 24 de Julho, 2L, 

em Lisboa. 
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1. EQUIPA COORDENADORA DA COVID-19 

1.1. A coordenação e a monitorização do cumprimento no disposto no Plano de 

Contingência justifica a criação de uma Equipa Coordenadora da COVID-19 (EC-COVID 

19). Esta equipa considera-se constituída com a aprovação do presente Plano de 

Contingência e tem a seguinte constituição: 

 Carlos Caeiro Carapeto, Inspetor-Geral das Atividades em Saúde 

 Rute Serra, Subinspetora-Geral das Atividades em Saúde; 

 Sara Jardim, Subinspetora-Geral das Atividades em Saúde; 

 Edite Soares Correia, Chefe da Equipa Multidisciplinar para a Qualidade e Direitos dos 

Cidadãos; 

 Graça Teixeira, Chefe da Equipa Multidisciplinar para a Prevenção da Fraude; 

 Paulo Parreira, Chefe da Equipa Multidisciplinar para a Transformação Digital e 

Cibersegurança; 

 Sérgio Gomes de Abreu, Chefe da Equipa Multidisciplinar para a Gestão e 

Desempenho; 

 Sandra Cruz, Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de Recursos. 

1.2. A EC-COVID-19 é responsável pela gestão estratégica dos procedimentos em situação 

de ativação do plano de contingência, competindo-lhe talqualmente assegurar a sua 

divulgação e gerir o processo de comunicação interna e externa com estes relacionados.  

1.3. A ativação e desativação do plano de contingência competem ao Inspetor-Geral, ouvida 

a EC-COVID-19.  

1.4. Contacto da EC-COVID-10: Sandra Cruz, Chefe de Divisão da Divisão de Gestão de 

Recursos, Telefone 213408100/Ext.111. 
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2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

GENÉRICAS 

2.1. Medidas de prevenção transversais 

2.1.1. A prevenção e mitigação da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 abrange as 

medidas genéricas que de seguida se elencam, nas quais se inclui a adoção do presente 

plano de contingência. Estas medidas são passíveis de ulterior concretização em função da 

evolução da situação epidemiológica do país e do nível de alerta vigente em cada momento, 

devendo ser acompanhadas de uma adaptação das regras de organização do trabalho 

adequadas a cada momento.  

2.1.2. A organização do trabalho é definida por despacho do Inspetor-Geral. 

2.1.3. Medidas de prevenção transversais: 

a) Divulgação das medidas preventivas em consonância com as recomendações da 

Direção-Geral da Saúde (DGS), designadamente a higienização das mãos, a etiqueta 

respiratória, os procedimentos de colocação de máscaras cirúrgicas e os 

procedimentos de conduta social; 

b) Reforço e distribuição pelas instalações da IGAS de soluções antisséticas de base 

alcoólica; 

c) Contacto com a empresa prestadora de serviços de limpeza para reforço de 

higienização dos sanitários (após limpeza regular deverá ser usado desinfetante) e 

das superfícies mais manuseadas, como sejam as maçanetas das portas, os 

corrimãos das escadas, os botões do elevador e os teclados dos computadores; 

d) Disponibilização de produtos de limpeza adequados à higienização das áreas 

individuais de trabalho, designadamente ums solução de limpeza desinfetante e 

toalhetes de papel descartáveis; 

e) Preparação de instalações adequadas para servirem como área de isolamento 

equipada com os seguintes produtos: kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução 

antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes 

de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis e termómetro; 

f) Aquisição de máscaras cirúrgicas, luvas e outros instrumentos necessários à 

prevenção e combate à contaminação, para colmatar as eventuais falhas pontuais de 

equipamentos individuais de proteção; 
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g) Identificação dos serviços essenciais e prioritários ao funcionamento da IGAS e 

adoção de medidas mitigadoras de impacto. 

2.2. Possíveis impactos no funcionamento da IGAS 

A infeção de trabalhadores da IGAS pelo agente causador da COVID-19 poderá afetar o 

regular funcionamento da organização, em virtude das eventuais faltas ao trabalho por 

períodos expectáveis iguais ou superiores a 14 dias. Importa, por conseguinte, estabelecer 

quais os serviços essenciais e as estratégias para que continuem a ser assegurados na 

hipótese de infeção por COVID-19 dos trabalhadores a eles afetos. 

2.2.1. Identificação dos serviços essenciais 

Consideram-se imprescindíveis os seguintes serviços da IGAS:  

 Segurança e vigilância; 

 Limpeza; 

 Processamento e pagamento de remunerações; 

 Área financeira; 

 Apoio processual;  

 Expediente geral e correio eletrónico institucional;  

 Diligências operativas urgentes.  

2.2.2. Funcionamento dos serviços essenciais 

Compete à chefe da divisão de gestão de recursos determinar, em articulação com as 

empresas prestadoras de serviços de segurança e vigilância e de limpeza, quais os 

trabalhadores que devem assegurar o respetivo serviço, bem como quais os trabalhadores 

que devem assegurar o processamento e pagamento de remunerações, a área financeira, o 

apoio processual, bem como o expediente geral e correio electrónico institucional em caso 

de falta ou impedimento dos trabalhadores a estes usualmente afetos.   

Compete aos chefes das equipas multidisciplinares a designação de inspetores suplentes 

para integrar, nessa qualidade, as escalas definidas para as diligências urgentes.   
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3. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS A ADOTAR 

PERANTE UM CASO SUSPEITO 

3.1. Transmissão da infeção  

3.1.1. Considera-se que a doença COVID-19 se transmite, nomeadamente, por gotículas 

respiratórias, pelo contacto direto com secreções infeciosas e por aerossóis em 

procedimentos terapêuticos que os produzem (vd. Orientação da Direção-Geral da Saúde 

n.º 006/2020, de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)).  

3.1.2. 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.  

3.1.3. 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.  

3.1.4. Os principais sintomas são sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, 

designadamente febre, tosse e dificuldade respiratória. Os casos mais graves originam 

pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos.  

3.2. Definição de “caso suspeito” 

3.2.1. São considerados casos suspeitos, de acordo com a definição baseada na informação 

disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis 

(ECDC), os seguintes: 

 

3.3. Deslocação do “caso suspeito” para a área de “isolamento” 

3.3.1. Qualquer trabalhador com sinais e sintomas da doença COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique alguém na IGAS com critérios compatíveis com a 
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definição de caso suspeito, deve informar a sua chefia direta ou a EC-COVID-19, 

preferencialmente por via telefónica, e dirigir-se para a área de “isolamento”.  

3.3.2. A chefia direta do trabalhador ou a EC-COVID-19 informam o dirigente máximo, bem 

como a Divisão de Gestão de Recursos (DGR), os Serviços de Saúde no Trabalho (SST) da 

IGAS, que devem prestar assistência e informação, e os demais trabalhadores de acordo 

com os procedimentos de comunicação instituídos.  

3.3.3. Nas situações necessárias (por exemplo, dificuldade de locomoção do trabalhador) a 

chefia direta (ou pessoa que esta indicar) assegura que seja prestada, a assistência 

adequada ao trabalhador até à área de “isolamento”. 

3.3.5. Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 1 

metro) do doente. Quem acompanhar o doente deve 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 o doente. 

3.3.6. O acesso dos outros trabalhadores até à área de “isolamento” fica interdito (exceto 

aos trabalhadores designados para prestar assistência). 

3.3.7. Os contactos telefónicos da Divisão de Gestão de Recursos são 213408100 e as 

extensões 111, 106, 107, 108, 109 e 110. 

3.4. Permanência do “caso suspeito” na área de “isolamento” 

3.4.1. O doente (caso suspeito de COVID-19), uma vez na área de “isolamento” contacta o 

SNS 24 (808 24 24 24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir. 

3.4.2. A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente, devendo garantir que a máscara 

se encontra bem ajustada, verificando-se o adequado ajustamento da máscara à face, de 

modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Sempre que a 

máscara estiver húmida, deve ser substituída por outra. 

3.4.3. Após avaliação se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 define os 

procedimentos adequados à situação clínica do doente.  

3.4.4. Após avaliação, na hipótese de se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 

contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta 

validação o resultado poderá ser: 

a) Caso suspeito não validado: 
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i) O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

trabalhador; 

ii) O trabalhador informa o SST da IGAS, que informa a DGR - O processo é 

encerrado para os efeitos da doença COVID-19; 

b) Caso suspeito validado: 

iii) A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) e a Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos; 

iv) A chefia direta do trabalhador informa o dirigente máximo de um caso suspeito 

validado na IGAS: 

v) O trabalhador doente permanece na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, 

desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do INEM, 

ativada pela DGS ou cumprimento de outras eventuais orientações desta 

entidade; enquanto permanecer nas instalações da IGAS, deve restringir-se ao 

mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador com outro(s) trabalhador(es); 

vi) O INEM assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas 

as amostras biológicas para testes laboratoriais. 

3.5. Procedimento perante um “caso suspeito” validado 

3.5.1. A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa o 

Inspetor-geral da IGAS dos resultados dos testes laboratoriais podendo o caso ser ou não 

confirmado.  

3.5.2. Nos casos não confirmados: 

 O Inspetor-Geral informa a EC-COVID-19, que informa os SST; 

 O caso fica encerrado; 

 São aplicados os procedimentos habituais da IGAS, incluindo no que respeita a 

limpeza e desinfeção da área de “isolamento” (Sala de Audiência N.º 1); 

 São desativadas as medidas do Plano de Contingência da IGAS.  

3.5.3. Nos casos confirmados: 

 O Inspetor-Geral informa a EC-Covid-19, que informa os SST; 

 O empregador deve providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área 

de “isolamento”; 
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 A área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local; 

 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, 

comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na IGAS, e sobre o 

estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

3.6. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

3.6.1. Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O 

tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância.  

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

 “Alto risco de exposição”, é definido como o trabalhador do mesmo posto de trabalho 

(gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do doente, ou o trabalhador que esteve 

face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em espaço fechado e 

ainda o trabalhador que partilhou com este 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 o trabalhador que teve contacto 

esporádico (momentâneo) com o doente (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), o trabalhador que prestou assistência ao caso 

confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (por exemplo, a 

utilização adequada da máscara e luvas, a etiqueta respiratória e a higiene das mãos).  

3.6.3. A vigilância de contactos próximos considerados de “alto risco de exposição” implica: 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição (a fixação do período é confirmada em cada caso pela autoridade de saúde 

local);  

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

dificuldade em respirar;  

 Restrição do contacto social ao indispensável; 

 Restrição das deslocações para o local de trabalho;  

 Estar contactável para monitorização ativa durante o período definido. 

3.6.4 A vigilância de contactos próximos considerados de “baixo risco de exposição” implica: 

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

dificuldade em respirar;  
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 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação 

ficará encerrada. 
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4. COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS E 

RESPONSABILIDADES 

4.1. Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta ou à EC-COVID-19 o 

surgimento de sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso possível da doença 

COVID-19. 

4.2. Caso o surgimento dos sintomas não ocorra no local de trabalho, os trabalhadores não 

deverão comparecer no serviço sem antes procurar aconselhamento através da Linha SNS 

24. 

4.3. A ocorrência de sintomatologia compatível com a definição de caso possível de COVID-

19, durante a prestação de serviço externo, exige adicionalmente a observância dos 

procedimentos previstos na entidade em causa, incluindo a respetiva comunicação ao 

interlocutor aí definido.  

4.4. A chefia direta do trabalhador com sintomas ou a EC-COVID-19 informa, de imediato, o 

dirigente máximo.  

4.5. Perante um caso suspeito validado ou um trabalhador infetado com COVID-19 a EC-

COVID-19, informa os serviços de saúde no trabalho e os restantes trabalhadores de acordo 

com os procedimentos de comunicação instituídos. 
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5. CONTACTOS 

5.1. Na IGAS, o contacto é o seguinte: 

 Sandra Cruz, Chefe de Divisão da DGR, Telefone 213408100, Extensão 111. 

5.2. Na empresa prestadora de SST (Altice / PT Empresas), o contacto é o seguinte: 

 Maria Manuela Silva Ferreira, Médico Responsável. 

5.3. Para esclarecimentos sobre o Plano de Contingência para o COVID-19, o contacto é o 

seguinte: 

 Maria Isabel Caixeiro Diretora Médica do Trabalho, Correio eletrónico m-isabel-

caixeiro@telecom.pt, Telefone 215008905. 

FIM DO DOCUMENTO 
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