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Introdução 
  
No seguimento das recomendações efectuadas pelas autoridades de saúde         
nacionais, a AEDS-Associação de Educação e Desenvolvimento Social, entendeu         
proceder à elaboração do seu plano interno de contingência de forma a estar             
preparada para enfrentar as possíveis consequências de uma pandemia de          
COVID-19. 
  
O Plano de Contingência destina-se a ajudar a garantir que todas as instituições             
possuem os recursos e a informação de que necessitam para gerir situações de             
emergência, de forma a reduzir os riscos para a saúde dos respectivos            
trabalhadores e dos que com eles contactam e a garantir a continuidade das suas              
actividades essenciais, minimizando desta forma o impacto de qualquer disrupção          
social. Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de            
transmissão, constitui a melhor forma de, sem alarmismos, ajudar a evitar ou limitar             
o impacto do COVID-19 e a adoptar as medidas de prevenção mais adequadas. 
A resposta à ameaça do vírus COVID-19 na AEDS passa, então, pela definição de              
um Plano de Contingência, orientador da actuação, numa eventual situação de           
COVID-19 e, para a sua realização foram seguidas as orientações emanadas pela            
Direcção Geral de Saúde. 
  
Considera-se ainda que, face à evolução da doença e à constante actualização das             
informações por parte das Autoridades de Saúde, o presente documento tem um            
carácter dinâmico, podendo sofrer alterações sempre que se considere necessário. 
  
Objectivos 
  
O objectivo geral definido para o presente plano é o de minimizar o impacto da               
pandemia na AEDS. 
Tal objetivo desdobra-se num leque de objectivos específicos os quais decorrem           
e/ou complementam o anteriormente estabelecido: 
  

a. Minimizar os riscos para a saúde de todos e utentes e funcionários da             
instituição, combatendo a propagação do vírus; 

b. Maximizar as condições tendentes ao normal funcionamento da instituição,         
seja no plano administrativo e dos serviços, seja no da prestação das            
actividades 

c. Contribuir para o êxito do Plano de Contingência Nacional, assumindo a sua            
quota-parte de responsabilidade na salvaguarda da saúde pública. 

  
Coordenador e Equipa Operativa 
  
A Coordenação global do Plano será assumida pela Direção Técnica da AEDS,            
apoiada por uma Equipa Operativa em articulação com os Serviços de Saúde locais,             
bem como com os Pais e Encarregados de Educação dos utentes e outras             
entidades pertinentes. 
  
  

 



Coordenador 
  
              Marco Nobre (Assistente Social) 
              Contactos: 935 390 825 
  
  
Equipa Operativa 
  
              Mónica Correia (Gestora) 
              Alexandra Lopes (Educadora Social) 
             Anabela Moreira (Administrativa) 
              
Cadeia de Comando e Controlo 
  
  
Coordenador do Plano de Contingência 
 
 
Entidades Externas 
Linha de Saúde 24 (808 24 24) 
 
 
 
 
  
 

  

 



Equipa Operativa 
  

 
 
 

Funcionários 
Utentes 

Encarregados de Educação 
 
  
Competências 
  
  
Coordenador do Plano de Contingência: supervisionar todas as ações implícitas 
no Plano de Acção da Equipa Operativa em articulação com Entidades Externas. 
  
Equipa Operativa: organizar/controlar e executar, em articulação com as Entidades          
Externas, todas as atividades previstas no Plano de Contingência. 
  
Funcionários: Identificar e acompanhar possíveis suspeitos infectados e aplicar as          
medidas definidas. 
  
Actividades Essenciais e Prioritárias 
  
Identificação dos serviços existentes 
  
Na fase pandémica da atividade é previsível que surjam casos de profissionais ou             
utentes doentes, com possível comprometimento do funcionamento da AEDS         
devido ao absentismo daí decorrente. 
Os serviços existentes e o respectivo número de funcionários que envolvem são os             
seguintes: 

  
Serviços 

  
Número de elementos 

  
Direcção 

  
2 

  
Secretaria 

  
1 

  
Refeitório 

  
2 

    
ATL 

  
2 

  
Transportes 

  
1 

  
Casa de lagarteiro 

  
3 

  
Casa de Pêgo Negro 

  
6 

 



  
  
  
Perante um cenário de elevado absentismo dos profissionais, as condições mínimas           
para assegurar o funcionamento da instituição são: 

  
Serviços 

  
Número de elementos 

  
Direção 

  
1 

  
Secretaria 

  
 0  

  
Casa de Lagarteiro  2 

  
Casa de Pêgo Negro  3 

  
Transportes 
  

  
 1 

  
  
O encerramento da AEDS será efectuado se determinado pelo Delegado de Saúde,            
após avaliação epidemiológica da situação. Em caso de encerramento, as          
atividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as seguintes: 

  
Serviços 

  
Número de elementos 

  
Casa de Lagarteiro 

 12 

  
Casa do Pêgo Negro 
 
Transporte 

 16 
 

1  

  
No caso do eventual encerramento da Instituição, fornecer-se-ão aos colaboradores          
e utentes informações referentes ao período de encerramento e a medidas de            
vigilância a adoptar, por escrito e através da página na Internet www.aeds.org.pt. 
  
Fornecedores de bens essenciais e prioritários 
  
Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a          
entrada dos fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de            
artigos alimentares, após informação considerada relevante, e cumprindo todas as          
medidas de prevenção da gripe estabelecidas neste plano. 
As empresas que providenciam os bens considerados essenciais e prioritários,          
asseguram o seu fornecimento à AEDS. No entanto, se isso não for possível,             
equacionou-se como solução recorrer aos supermercados existentes na zona         
envolvente. 

 



  
As empresas que fornecem os bens essenciais e prioritários são: 
  

● Recheio 
● Talho do Falcão 
● Frutaria Paula & Amaro 

  
Reserva estratégica de bens e produtos essenciais 
  
Para além de se garantir o fornecimento dos bens considerados essenciais e            
prioritários, foi ponderada a eventual necessidade de aumentar, temporariamente, a          
reserva de produtos cuja falta possa comprometer o exercício das actividades           
mínimas ou prioritárias. 
  
Prever uma reserva de stock para 20 dias  
  
  
  
Medidas de Prevenção 
 
  
Regras de Etiqueta Respiratória e lavagem correcta das mãos 
  
A AEDS é uma instituição que oferece vários serviços: serviços de acolhimento que             
se prolongam pelos fins-de-semana, interrupções lectivas e férias, serviços de          
transporte, refeitório social e ATL. 
Com estas medidas pretende-se assegurar que todas as pessoas que vivem e            
trabalham na instituição estão sensibilizadas para o cumprimento das regras de           
etiqueta respiratória (folheto anexo) e a lavagem correcta das mãos (folheto anexo),            
a seguir descritas: 
a) Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável quando se assoar,                
espirrar ou tossir. Não usar as mãos; 
b) Na ausência de lenços de papel, usar o antebraço ou manga para proteger a               
boca ou o nariz e nunca as mãos; 
c) Se as mãos forem utilizadas inadvertidamente para cobrir a boca/nariz, lavá-las/            
desinfectá-las de imediato; 
d) Depositar os lenços de papel usados nos recipientes próprios para o lixo; 
e) Lavar as mãos com água e sabão com frequência da seguinte forma: 

• Molhe as mãos com água 
• Aplique sabão suficiente para cobrir todas as superfícies das mãos 
• Esfregue as palmas das mãos, uma na outra 

• Palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e            
vice-versa 

• Palma com palma com os dedos entrelaçados 
• Parte de trás dos dedos nas palmas opostas com os dedos entrelaçados 

• Esfregue o polegar esquerdo em sentido rotativo, entrelaçado na          
palma direita e vice-versa 
• Esfregue rotativamente para trás e para a frente os dedos da mão             

 



direita na palma da mão esquerda e vice-versa 
• Enxague as mãos com água 
• Seque as mãos com toalhas de papel 

• Utilize a toalha de papel para fechar a torneira se esta for de              
comando manual 

f) As mãos devem ser sempre lavadas nas seguintes circunstâncias: 
• Antes e depois de todo o contacto com os residentes/utentes 

• Depois do contacto com urina, fezes, sangue, vómito ou com objectos            
potencialmente contaminados 

• Depois de retirar luvas 
• Antes das refeições 

• Antes de preparar, manipular ou servir alimentos e de alimentar os            
residentes/utentes 

• Depois de ir à casa de banho 
• Depois de fazer as camas e de tratar da roupa 
• Depois de espirrar, tossir, ou assoar-se 
  

g) As instruções para a higiene das mãos devem estar afixadas e acessíveis             
aos utentes e às visitas; 
h) Na impossibilidade de lavar as mãos, desinfecte-as com uma solução anti-séptica            
de base alcoólica, particularmente depois de tossir ou espirrar ou após contacto com             
secreções respiratórias ou objectos contaminados ou contato com doentes; 
i) Não tocar com as mãos na cara (olhos, nariz, boca) se estas não estiverem               
lavadas; 
j) Não cuspir nem expectorar para o chão. Se houver necessidade de remover             
secreções existentes na boca, deve ser utilizado um lenço descartável (secreções           
da boca diretamente para o lenço), e colocar imediatamente no lixo após ser usado. 
  
Utilização de máscaras 
Não está provado que o uso de máscaras por pessoas saudáveis ofereça uma             
protecção eficaz ou reduza o contágio de gripe, no caso de uma pandemia ou              
durante a época de gripe sazonal ou a do Covid-19. 
  
No entanto, é aconselhado o uso de máscara aos: 
  
• Prestadores de cuidados que contactam de forma próxima (distâncias iguais ou            
inferiores a 1 metro) com pessoas com gripe ou suspeita de gripe; 
  
• Aos doentes com gripe ou suspeita de gripe de forma a diminuir o risco de                
contágio dos contactos próximos; 
  
Como utilizar as máscaras correctamente: 

• As máscaras devem ser colocadas sobre a boca e o nariz e atadas com               
firmeza. 
• Prenda os atilhos ou os elásticos a meio da cabeça e no pescoço. 
• Ajuste a faixa flexível ao osso do nariz, 
• Ajuste a máscara à face e sobre o queixo. 
• Enquanto estiver a usar máscara, evite tocar-lhe com as mãos. 

 



• Sempre que tocar numa máscara usada - por exemplo, para a retirar – deve               
lavar as mãos com água e sabão ou desinfectá-las com uma solução            
alcoólica. 
• Substitua as máscaras quando ficarem húmidas por outras limpas e secas. 
• As máscaras devem ser utilizadas apenas uma vez. 

  
Como retirar a máscara: 

• Parta do princípio de que a parte da frente da máscara está contaminada. 
• Desate ou parta os atilhos de baixo e, só depois os de cima. 
• Retire a máscara pegando-lhe unicamente pelos atilhos. 
• Elimine a máscara colocando-a num saco de plástico, bem fechado. Deite-o            
no lixo doméstico. 
• Depois de retirar a máscara lave as mãos com água e sabão ou              
desinfecte-as com uma solução anti-séptica de base alcoólica ou mesmo          
vinagre. 

  
  
Reforço das Medidas de Higiene 
  
Será transmitida informação a todos os colaboradores e utentes sobre os cuidados            
de higiene a observar, tanto na instituição, como em casa. Junto dos locais de              
lavagem das mãos serão colocados cartazes informativos acerca do procedimento a           
tomar. 
A limpeza dos espaços é assegurada pelos funcionários da instituição.  
Para a execução destas e de outras tarefas de limpeza e na remoção de resíduos               
potencialmente contaminado (por exemplo: lenços de papel), o pessoal deverá ser           
portador de luvas descartáveis, o pano utilizado na limpeza de superfícies deverá            
destinar-se-á apenas a este procedimento e deverá ser lavado/renovado         
frequentemente, os líquidos usados deverão estar de acordo com as normas           
estabelecidas. 
Sempre que haja suspeita de infecção, o espaço e possíveis objectos serão de             
imediato desinfectados. Durante a desinfecção o espaço estará interdito. 
Cabe, também, providenciar para que os espaços utilizados por casos          
suspeitos/confirmados de COVID-19, em especial as salas de isolamento, sejam          
convenientemente limpos e desinfetados com produtos adequados à situação. 
Será dada especial importância ao fornecimento das salas de isolamento e de todas             
as casas de banho e outros locais em que existam lavatórios, com dispensadores             
de detergente líquido, com base alcoólica, e de toalhetes de papel individuais ou             
secadores de ar quente. Nas casas de banho existe uma lista de manutenção que              
deve ser assinada pelos responsáveis nas horas combinadas para a limpeza. Deve            
providenciar-se para que seja feita a frequente reposição dos líquidos detergentes e            
toalhetes e para que as casas de banho sejam arejadas e limpas todos os dias. 
Todas as superfícies de trabalho e outros objectos que estejam em contacto com as              
mãos ou boca, (torneiras, puxadores, balcões, ratos e teclados de computadores,           
telefones, canetas e apagadores, etc.), deverão ser alvo de especial e frequentes            
cuidados de limpeza/desinfecção. 
A loiça utilizada pela pessoa que apresente sintomas ou com diagnóstico de            
COVID-19 pode ser lavada normalmente com recurso a um detergente doméstico e            

 



também na máquina de lavar com um detergente próprio para esse efeito. As mãos              
devem ser lavadas após a colocação da loiça na máquina. 
  
Em relação aos cuidados a adoptar com a roupa de utentes que apresentem             
sintomas ou com diagnóstico de COVID-19 não há cuidados especiais a apontar            
(roupa de corpo, de cama, toalhas, etc.); é suficiente que seja lavada na máquina de               
lavar com um detergente doméstico e a secagem pode ser feita numa máquina de              
secar ou num estendal ao ar. 
Se a roupa estiver muito conspurcada deverá ser dobrada ou enrolada de modo a              
que a sua porção mais conspurcada fique o mais internamente possível, e colocada             
na máquina de lavar roupa. 
  
Isolamento e Distanciamento Social 
  
Não serão admitidos nas instalações utentes ou profissionais que manifestam febre           
ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas. Em caso de                 
dúvida a Equipa Operativa contactará a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24). 
  
No âmbito do presente plano, foi definido que tanto na AEDS-Sede como nas Casas              
de acolhimento existirá uma sala de isolamento, devidamente ventilada e na qual            
estarão disponíveis alguns recursos considerados essenciais para a função a que           
tal espaço se destina. Tal surge da necessidade de prevenção de propagação em             
caso de surgimento de caso(s) durante o período de permanência nesses locais. 
A sala de isolamento será utilizada apenas para este fim. Será limpa e arejada              
regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. A porta estará             
fechada e a sala equipada com um 1 termómetro, máscaras e luvas. 
Os funcionários e/ou outros elementos que estiverem em contacto com os           
indivíduos isolados deverão usar máscaras, luvas e proceder a todos os cuidados            
de prevenção de contágio estabelecidos. Deverão ser criadas condições para que o            
espaço seja minimamente confortável, possua ventilação para o exterior e para que            
o doente seja tratado com dignidade e asseguradas eventuais necessidades de           
alimentação ou hidratação. 
No caso de serem identificados utentes e/ou funcionários que apresentem os           
seguintes sintomas: 
  
• Aparecimento súbito de febre alta (38ºC ou mais); 
• Calafrios frequentes; 
• Tosse intensa e seca; 
• Dores de cabeça e dores musculares intensas; 
• Dificuldade respiratória 
 
  
Deverão ser tomadas as seguintes medidas: 
  
• Afastamento da pessoa para o local de isolamento e colocação da máscara de              
protecção; 
              Sede: sala 26 - piso 1 
              Casa de Lagarteiro: quarto 2 

 



              Casa de Pêgo Negro: quarto 5 
• Verificar a temperatura corporal; 
• Comunicar ao Coordenador do Plano de Contingência ou à Equipa Operativa; 
• Contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24); 
• No caso de se tratar de uma criança comunicar ao Encarregado de Educação e               
mantê-lo na sala até os pais/Encarregados de Educação o virem buscar ou até que              
o mesmo seja encaminhado para estabelecimento de saúde mediante indicação dos           
profissionais da Linha Saúde 24; 
• Avaliação por técnico de saúde. 
  
A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa afectada não frequentará a            
instituição num período mínimo de 14 dias, ou até que lhe seja dada alta clínica, ou                
três dias após alta clínica. 
  
  
Elaboração e Divulgação do Plano 
 
Tal como já foi referido, este Plano, foi elaborado de acordo com as directrizes              
emanadas pela Direcção Geral de Saúde (www.dgs.pt) e será divulgado na página            
da internet da AEDS www.aeds.org.pt 
  
  
Avaliação 
  
O Plano será reavaliado e actualizado sempre que necessário. Terminada a fase            
pandémica, a Equipa Operativa procederá à elaboração de um relatório que           
evidencie os aspectos que correram bem e os que devam merecer algum            
ajustamento. 
  
  
  
 
  
  
  
 

 

http://www.dgs.pt/

