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Introdução 
 

A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, no dia 11 de março de 

2020. Neste seguimento várias medidas têm sido adotadas para conter a expansão da doença. Com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, foi decretado o Estado de Emergência 

Nacional, nos termos do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 de 18 de março. As medidas de 

prevenção e controlo são indispensáveis para a mitigação da transmissão comunitária de SARS-CoV-2, 

sobretudo quando aplicadas de forma alargada pela sociedade. (retirado da orientação 019/2020, emitida 

pela DGS.) 

 

É desta forma fundamental adotar medidas de prevenção da COVID-19 nos locais de trabalho que 

permitam (con)viver e trabalhar com saúde, segurança e bem-estar, até existir uma vacina ou um 

medicamento específico para esta doença. Neste sentido, mostra-se necessário que cada empresa 

(re)avalie os riscos e adote as necessárias medidas de prevenção e de proteção à infeção por SARS-CoV-

2, de forma a salvaguardar uma prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde a todos 

os trabalhadores, tal como preconiza a Constituição da República Portuguesa, o Código do Trabalho e a Lei 

de Bases da Saúde. (retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da COVID-19 nas empresas”, 

28 de Abril, 2020, DGS.) 

 

Medidas de levantamento progressivo das medidas de contenção motivadas pela pandemia Covid-19 

estipula que: 

 A implementação da retoma das atividades presenciais nas instituições deve ser condicionada à 

alteração do estado de emergência; 

 Deve ser garantido o cumprimento estrito das recomendações das autoridades de saúde 

competentes e das normas técnicas em vigor, nomeadamente referentes ao nível sanitário e de 

higiene, garantindo sempre condições de distanciamento físico, de higiene das mãos e de 

superfícies, e assegurando a disponibilização e utilização por todos de materiais e equipamentos de 

proteção individual, designadamente meios de lavagem das mãos, solução antissética de base 

alcoólica ou máscaras de uso geral; 

 

As recomendações incluídas no presente documento baseiam-se no melhor conhecimento científico 

existente atualmente e nas recomendações das instituições nacionais e internacionais de defesa da 

saúde pública. Estas recomendações vão de encontro à necessidade de preservar a segurança e a 

saúde da comunidade académica e assegurar um clima de confiança e tranquilidade indispensável para 

o bom funcionamento da Actual Gest - Formação Profissional, Lda. 
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Descrição do contexto da elaboração do presente manual 
 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que pode evoluir para a COVID-19 com todas 

as circunstâncias gravosas a esta associadas, assume-se como fundamental a criação do presente 

documento de modo a por um lado, prevenir a propagação da infeção e por outro conter a sua 

disseminação nomeadamente através da quebra de cadeias de transmissão.  

O presente documento será atualizado sempre que se verifique tal necessidade. 

 

Face à possibilidade de identificação de um caso suspeito deve ser consultado o Plano de Contingência em 

vigor. 

 

Objetivo  

 

O presente documento tem como objetivo principal operacionalizar nas instalações escolares da Actual 

Gest - Formação Profissional, Lda., de acordo com as orientações emanadas pela OMS; DGS e Governo 

Português no âmbito da Pandemia do Novo SARS-CoV-2. 

O controlo da transmissão do SARS-CoV-2 é realizado através do controlo do contacto direto das mucosas 

oral, nasal, e ocular com gotículas respiratórias, e do contacto indireto através de superfícies contaminadas. 

Desta forma, as medidas para a redução do risco de transmissão podem ser agrupadas em dois grandes 

grupos: as medidas para a redução do risco de transmissão por contacto direto entre pessoas e aquelas de 

redução de probabilidade de contacto com ambientes contaminados. 

O risco de transmissão por contacto interpessoal poderá ser conseguido através de (1) limitação do número 

de pessoas simultaneamente nas instalações da Actual Gest; (2) limitação do tempo e da proximidade física 

dos contatos; (3) informação e sensibilização das pessoas da comunidade da Actual Gest para a 

manutenção de distanciamento e inibição do contato físico, para a higiene pessoal e medidas de etiqueta 

respiratória; (4) sensibilização e apoio à evicção escolar e laboral perante sintomatologia indicativa de 

COVID-19; (5) formação da comunidade da Actual Gest para uma adequada utilização dos equipamentos 

de proteção individual. 
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Medidas de Prevenção em Período de Pandemia Covid-19: 

 

1. Higiene das mãos 

 

A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 20 segundos), ou a utilização de 

solução antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool, permitem eliminar o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) da superfície da pele, evitando que este vírus se transmita nos locais de trabalho, 

designadamente pelo manuseamento e contacto. (retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da 

COVID-19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, DGS.) (ver Anexo 1 e Anexo 2).      

Operacionalização: 

- (In)formação a todos os elementos da comunidade educativa das etapas da lavagem das mãos: afixação 

de folhetos informativos (da DGS); sensibilização dos alunos através de vídeos relativos a esta prática nas 

redes sociais e no site do Pólo de Formação; ações de sensibilização/formação no regresso à formação 

presencial pelo formador (ex.: não é permitida a troca de material escolar entre formandos). Para os utentes 

externos, além da afixação de informação na entrada e online (redes sociais e site), envio de informações 

relativas às medidas de prevenção anexas ao email, aquando de marcação presencial. 

- Existência de locais de higienização de mãos: colocação de dispensadores SABA em locais estratégicos. 

- Criação de rotinas de higienização das mãos: Ex: pausas de trabalho ou lembretes; depois dos intervalos. 

 

2. Etiqueta Respiratória 

 

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode transmitir-se a um trabalhador através de gotículas respiratórias de 

pessoa infetada, quando esta fala, tosse ou espirra. Por outro lado, o contacto das mãos de um trabalhador 

com secreções respiratórias infeciosas existentes nas componentes materiais do trabalho (ex. ferramentas, 

máquinas e equipamentos) e posterior transferência para as suas mucosas (da boca, nariz ou olhos) é 

também uma forma de transmissão da COVID-19 nos locais de trabalho. (retirado de “Saúde e Trabalho: 

Medidas de Prevenção da COVID-19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, DGS.) (ver anexo 3) 

Operacionalização:  

- (In)formação/sensibilização a todos/as elementos da comunidade educativa sobre a importância dos 

comportamentos de etiqueta respiratória. 
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- Utilização obrigatória de máscaras por todos os elementos da comunidade educativa e utentes externos 

(de acordo com a resolução do conselho de ministros de 30 de abril). (uso de máscaras 

comunitária/cirúrgica própria ou caso necessário fornecida pela entidade). 

 

3. Distanciamento Social 

 

O distanciamento social visa quebrar as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2, dado que ao limitarem-se 

os contactos próximos entre pessoas há uma redução das possibilidades de transmissão do novo 

coronavírus, protegendo-se a população. (retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da COVID-

19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, DGS.) 

 

Operacionalização: 

- Atendimentos por marcação – sempre que possível. 

- Utilização de sinalização marcando o distanciamento possível no gabinete de informações/reprografia; 

- Os acessos condicionados à secretaria e gabinete técnico;  

- Definição de fluxos de circulação, com sinalização apropriada, em que a entrada e saída são realizadas 

em locais distintos (entrada pela entrada principal e saída pela porta de segurança); 

- Encerramento corredor de acesso às salas 11 e 12 e departamento informático; 

- Preferência do meio digital para envio e receção de documentos/trabalhos por parte de todos os 

elementos da comunidade escolar de forma a evitar contacto físico (Ex: impressões/fotocópias).  

 

4. Espaços Físicos 

A ventilação dos espaços, natural, deve ser garantida durante e entre períodos de trabalho ou sessão de 

formação de forma a permitir a renovação do ar das salas de formação, permanecendo as portas abertas (e 

postigos abertos sempre que seja viável – sala 2, secretaria, cozinha e porta de emergência). A Direção-

Geral da Saúde recomenda pelo menos 6 renovações por hora.  

A ventilação natural poderá ser feita através da frequente abertura de portas e janelas, desligando toda e 

qualquer ventilação mecânica.  

Os intervalos são desaconselhados, existindo pausas desfasadas entre os formandos e as turmas, de forma 

a evitar convívio entre formandos. 
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Casas de banho: 

Considerando máximo de 1 elemento no espaço. 

 São disponibilizados sabão das mãos com uma componente desinfetante e toalhetes descartáveis 

para correta higienização das mãos; 

 As portas devem ser abertas com a ajuda de toalhete descartável, para evitar contato físico; 

 Será realizada uma higienização mais frequente das superfícies de uso comum, pela equipa externa 

de limpeza. 

 

Sala de formandos:  

Será apenas utilizada para acesso às máquinas de vending, pedindo aos 

formandos/formadores/funcionários que não permaneçam na mesma, permitindo uma circulação fluída. 

 Eliminação das cadeiras e reorganização das mesas, de forma a permitir a circulação para acesso às 

máquinas de vending, não existindo interseção de formandos, formadores ou funcionários; 

 Sinalética que permita a identificação do percurso; 

 As máquinas irão ser revestidas por película aderente, colocado pela empresa responsável, permitindo 

uma higienização mais fácil e regular; 

 Kits de higienização colocado numa mesa central; 

 Os produtos devem ser consumidos no exterior, cumprindo o afastamento social e as regras de higiene 

pessoal. 

 

Salas de informática: 

Considerando máximo de 8 elementos por sala. 

 O formador deve assegurar que os formandos cumprem, uma rigorosa higiene pessoal e apresentam-se 

em bom estado de saúde, sem sintomas compatíveis com a COVID-19 e que cumpram no decorrer da 

formação, todas as regras de higienização e distanciamento social; 

 Pré definição das secretárias e cadeiras dos formandos, a serem utilizadas de modo a garantir o 

distanciamento necessário entre estes, existindo um PC inativo de intervalo entre cada formando; 

 Kits de higienização colocado numa mesa à entrada da sala, permitindo assim a higienização das mãos, 

na entrada e saída da sala de formação; 

 A sala de informática só deve ser usada para as sessões de formação de TIC; 

 As portas das salas de formação devem manter-se abertas, cumprindo as regras de ventilação, sendo as 

mesmas fechadas no final da sessão de formação ou na troca de formador, para proceder à higienização; 
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 Cada formador deve usar o material que lhe será disponibilizado, sendo entregue 1 marcador e apagador 

de quadro por formador, sendo higienizado a cada utilização; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

comando do vídeo projetor, canetas quadro interativo, máquinas de calcular, teclados, rato, etc). 

 

Salas de formação:  

Considerando máximo de 10 elementos por sala. 

 No caso de necessidade de usar sala de formação teórica, esta deve ser a mais próxima do WC e da 

Reprografia, de forma a evitar uma maior circulação nos corredores; 

 Caso haja de troca de formador, e não existindo possibilidade de higienização da sala que estava a ser 

usada, os formandos devem obrigatoriamente trocar para sala indicada pelo funcionário que está 

devidamente operacional; 

 Sempre que possível as salas deverão ser usadas de forma intercalada;  

 O formador deve assegurar que os formandos cumprem, uma rigorosa higiene pessoal e apresentam-se 

em bom estado de saúde, sem sintomas compatíveis com a COVID-19 e que cumpram no decorrer da 

formação, todas as regras de higienização e distanciamento social; 

 Pré definição das secretárias e cadeiras dos formandos, a serem utilizadas de modo a garantir o 

distanciamento necessário entre estes; 

 Kits de higienização colocado numa mesa à entrada da sala, permitindo assim a higienização das mãos, 

na entrada e saída da sala de formação; 

 Os formadores devem ter em atenção os trabalhos práticos que devem ser pedidos aos formandos, de 

forma a evitar o uso de materiais; 

 As portas das salas de formação devem manter-se abertas, cumprindo as regras de ventilação, sendo as 

mesmas fechadas no final da sessão de formação ou na troca de formador, para proceder à higienização; 

 Cada formador deve usar o material que lhe será disponibilizado, sendo entregue 1 marcador e apagador 

de quadro por formador, sendo higienizado a cada utilização; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

comando do vídeo projetor, canetas quadro interativo, máquinas de calcular, teclados, rato, etc). 

 

Cozinha: 

Considerando máximo de 4 elementos (1 formador + 3 formandos) no espaço. 

 O formador deve assegurar que os formandos cumprem, uma rigorosa higiene pessoal e apresentam-se 

em bom estado de saúde, sem sintomas compatíveis com a COVID-19; 
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 Pré definição das bancadas de trabalho, a serem utilizadas de modo a garantir o distanciamento 

necessário entre estes; 

 O formador deve assegurar que os formandos cumprem, uma rigorosa higiene pessoal e apresentam-se 

em bom estado de saúde, sem sintomas compatíveis com a COVID-19 e que cumpram no decorrer da 

sessão de formação, todas as regras de higienização e distanciamento social; 

 Assegurar que todas as estruturas para a lavagem das mãos possuem sabão líquido e toalhetes 

descartáveis para secagem das mãos (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido); 

 Manter um adequado estado de higiene e conservação das instalações e equipamentos, assegurando que 

estejam livres de pragas (ver orientações mais específicas à frente neste documento); 

 Proceda à renovação de ar da cozinha, através da abertura do postigo; 

 A loiça/utensílios utilizados pelos formandos devem ser lavados com água quente e detergentes 

desinfetantes, seguindo as normas HACCP; 

 A troca entre os espaços cozinha e restaurante devem ser feitos sempre com higienização das mãos, 

antes de entrar na nova sala, existindo um local próprio para a desinfeção, que permite aos formadores e 

formandos a desinfeção com solução antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool e que esta 

evapore até entrar nos espaços evitando riscos maiores; 

  Os formadores e formandos devem usar luvas para preparar e manusear alimentos, não substitui a 

adequada e frequente higienização das mãos: 

o Os formadores e formandos não devem entrar em contato com alimentos expostos e 

prontos para comer com as próprias mãos, devem usar utensílios adequados, como guardanapos, 

espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos de distribuição; 

o Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes que essa 

passagem aconteça as luvas devem ser substituídas;  

o  O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas para uma tarefa e deve ser substituído se 

danificado ou se o formador e formando interromper a tarefa; 

o Se um formador/formando estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas 

devem ser substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário; 

 No final o formador deve assegurar que as superfícies/bancadas/utensílios foram higienizados pelos 

formandos; 

 A higienização/desinfeção do espaço será realizada pela externa de limpeza. 

 

Restaurante: 

Considerando o máximo de 10 elementos no espaço. 

 O formador deve assegurar que os formandos cumprem, uma rigorosa higiene pessoal e apresentam-se 

em bom estado de saúde, sem sintomas compatíveis com a COVID-19 e que cumpram no decorrer da 

sessão de formação, todas as regras de higienização e distanciamento social; 
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 Pré definição das mesas e cadeiras, a serem utilizadas de modo a garantir o distanciamento necessário 

entre estes; 

 Manter um adequado estado de higiene e conservação das instalações e equipamentos, assegurando que 

estejam livres de pragas (ver orientações mais específicas à frente neste documento); 

 Proceda à renovação de ar do restaurante, através da abertura de portas, o ar condicionado não deve 

ser utilizado; 

 A loiça/utensílios utilizados pelos formandos devem ser lavados com água quente e detergentes 

desinfetantes, seguindo as normas HACCP; 

 As toalhas de mesa de tecido devem ser substituídas por toalhas de papel descartáveis; 

 A troca entre os espaços restaurante e cozinha devem ser feitos sempre com higienização das mãos, 

antes de entrar na nova sala, existindo um local próprio para a desinfeção, que permite aos formadores e 

formandos a desinfeção com solução antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool e que esta 

evapore até entrar nos espaços evitando riscos maiores; 

  Os formadores e formandos devem usar luvas para preparar e manusear alimentos, não substitui a 

adequada e frequente higienização das mãos: 

o Os formadores e formandos não devem entrar em contato com alimentos expostos e 

prontos para comer com as próprias mãos, devem usar utensílios adequados, como guardanapos, 

espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos de distribuição; 

o Não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes que essa 

passagem aconteça as luvas devem ser substituídas;  

o  O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas para uma tarefa e deve ser substituído se 

danificado ou se o formador e formando interromper a tarefa; 

o Se um formador/formando estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas 

devem ser substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

apagador, canetas, máquinas de calcular, teclados, rato, etc); 

 No final o formador deve assegurar que as superfícies/bancadas/utensílios foram limpas pelos formandos; 

 A higienização/desinfeção do espaço será realizada pela externa de limpeza. 

 

 

Formação Prática em Contexto de Trabalho: 

As entidades acolhedoras devem assegurar as condições de segurança para cada formando, fornecendo os 

equipamentos de proteção individual (EPI), a utilizar durante a formação. Caso não seja possível, a Actual 

Gest disponibilizará os respetivos EPI’s. 
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Sala 10 (vestiário): 

Considerando o máximo de 4 elementos na sala. 

 Pré definição das secretárias de forma a viabilizar o fardamento por parte dos formandos, devendo ser 

entregue um saco a cada formando para guardarem a roupa que trouxeram de casa e os seus pertences; 

 Kits de higienização colocado numa mesa da sala, permitindo assim a higienização das mãos; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente. 

 

Departamentos: 

A secretaria e o gabinete técnico devem dar prioridade ao teletrabalho, existindo um desfasamento 

entre equipas. 

Todos os colaboradores devem, sempre que possível, abrir ou manter os postigos abertos e as 

portas abertas, de forma a possibilitar a circulação do ar. 

 

Secretaria: 

Considerando o máximo de 2 elementos no respetivo espaço. 

 Kits de higienização (1 por cada posto de trabalho); 

 Cada colaborador apenas poderá usar os materiais das suas próprias secretárias, nomeadamente o 

telefone; 

 As portas dos gabinetes devem manter-se abertas, cumprindo as regras de ventilação, abrindo o postigo 

para renovação do ar; 

 O acesso por parte dos formadores/formandos será restrito, sendo apenas com autorização do elemento 

que estiver na secretaria; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

teclados, fotocopiadora, rato, etc); 

 Livro de Reclamações e Sugestões: O recurso ao Livro de Reclamações e Sugestões: durante o Período 

Pandémico apenas está disponível em suporte eletrónico. 

Reprografia: 

Considerando o máximo de 1 elemento no respetivo espaço. 

 Kits de higienização no posto de trabalho; 

 O distanciamento será imposto pela colocação de obstáculos (mesa), em frente à janela e respetiva 

sinalização; 
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 A porta do gabinete deve manter-se aberta, cumprindo as regras de ventilação, a janela deverá ficar 

entreaberta, ao mínimo, de forma a possibilitar a comunicação; 

 O colaborador apenas poderá usar os materiais do seu espaço; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

teclados, fotocopiadora, rato, etc). 

 Receção de material/encomendas: eliminar, sempre que possível, quaisquer procedimentos de interação 

física, como a recolha de assinaturas de receção da mercadoria, adotando formas alternativas de 

comunicação (e-mails de confirmação, fotografias de entrega ou outros). Nos casos em que tal não seja 

praticável, deverão ser assegurados meios para possibilitar a higienização das mãos no local; 

 

Gabinete técnico: 

Considerando o máximo de 1 elemento no respetivo espaço. 

 Kits de higienização (1 por cada posto de trabalho); 

 Cada colaborador apenas poderá usar os materiais das suas próprias secretárias, nomeadamente o 

telefone; 

 O acesso por parte dos formadores/formandos será restrito, sendo apenas com autorização do elemento 

que estiver no gabinete técnico; 

 As portas dos gabinetes devem manter-se abertas, cumprindo as regras de ventilação; 

 Todo o material que não seja viável a constante desinfeção, deve ser revestido com pelicula aderente (ex. 

teclados, rato, etc). 

 

Reuniões de equipa pedagógica: 

As reuniões mensais das equipas pedagógicas das diversas turmas devem manter-se em registo de 

teletrabalho, evitando aglomerados nas instalações. 

. 

5. Higienização e desinfeção de superfícies 

 

A limpeza das superfícies, quando agregada à lavagem com água quente e detergente, possibilita a 

remoção da matéria orgânica que favorece a sobrevivência e proliferação dos microrganismos e, desta 

forma, promove a sua eliminação. A desinfeção de superfícies elimina, destrói ou inativa os microrganismos. 

Assim, complementar a higienização das superfícies com a desinfeção das mesmas evita a transmissão da 

SARS-CoV-2 (COVID-19) nos locais de trabalho. (retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da 

COVID-19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, DGS.) (ver Anexo 4). 
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Operacionalização: 

 

Implementação de Rotinas de Higienização:   

 Reforço da limpeza em locais chave (uso frequente das mãos): puxadores, interruptores, chaves de 

sala de formação, entre outros;  

 Disponibilização de Kits de Higienização compostos por: álcool gel + toalhas de papel descartáveis 

(um por sala de formação e um por posto de trabalho). 

 

Nota: Conferir o uso de produtos devidamente rotulados, nas doses corretas e de acordo com as 

recomendações do fabricante, que sejam eficazes no combate à propagação do COVID-19. Aplicação de 

película aderente em materiais de uso corrente (de modo a facilitar a limpeza e diminuir o desgaste dos 

equipamentos). 

 

6. Auto-monitorização de sintomas  

 

O presente ponto é alvo de tratamento no Plano de Contingência, ver Anexo 5. 

 

7. Proteção Individual 

 

A colocação, utilização e remoção adequadas de todo o equipamento de proteção individual (EPI), 

preconizado pelos Serviços de SO/SST, evitam a exposição do trabalhador a SARS-CoV-2 e à infeção. 

(retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da COVID-19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, 

DGS.) 

 

É fundamental destacar que a utilização de EPI não dispensa o cumprimento das Precauções Básicas de 

Controlo de Infeção e de outras medidas entre as quais a etiqueta respiratória e o distanciamento social, 

que constituem medidas eficazes de prevenção da transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade. (retirado 

da orientação 019/2020,DGS) 

-Obrigatoriedade de uso de máscaras por todos os elementos da comunidade educativa (de acordo com a 

resolução do conselho de ministros de 30 de abril, 2020). 

 

Operacionalização: 

 

- (In)formação sobre o uso correto da máscara: afixação de folhetos informativos; sensibilização dos alunos 

através de vídeos relativos a esta prática nas redes sociais e no site do Pólo de Formação; ações de 
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sensibilização/formação no regresso à formação presencial pelo formador (25 de maio). Para os utentes 

externos, além da afixação de informação na entrada e online (redes sociais e site), envio de informações 

relativas às medidas de prevenção anexas ao email, aquando de marcação presencial. 

Nota: ter uma reserva de máscaras descartáveis destinada aos utentes externos. 

Sugestão: garantias da utilização da máscara. – Quem se recusar a usar máscara será convidado a sair e 

havendo recusa serão chamadas as autoridades.   

 

8. (In)formação  

 

Uma informação clara e sistematizada é um importante meio de coesão que permite comunicar medidas e 

soluções aos trabalhadores sobre a COVID-19, reduzindo a incerteza e a ansiedade e evitando pânico 

desnecessário. Somente com trabalhadores informados, esclarecidos e sensibilizados se pode requerer que 

estes adotem comportamentos específicos para prevenir a transmissão da COVID-19 no local de trabalho. 

(retirado de “Saúde e Trabalho: Medidas de Prevenção da COVID-19 nas empresas”, 28 de Abril, 2020, 

DGS. 

 

Operacionalização:  

 

- (In)formação aos elementos da Comunidade Educativa: afixação de folhetos informativos, sensibilização 

em reuniões/sessões de formação, e-mails, e ações de sensibilização ou formação inicial no regresso à 

atividade formativa presencial; 

 

- Usar metodologias de divulgação da informação online (redes sociais e site); 

 

- Criação de fórum/grupo de discussão para esclarecer dúvidas relacionadas à problemática da Covid-19 

(Facebook, Classroom). 

 

 -Figuras ilustrativas das medidas de prevenção enumeradas: 
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Notas finais 

No esforço para criar as melhores condições para a retoma do funcionamento normal das suas atividades, 

nomeadamente no plano do ensino-aprendizagem, a Actual Gest atenta ao princípio fundamental de 

promoção de condições de equidade na comunidade estudantil. 

Na retoma das atividades presenciais com estudantes deverá, por isso, ser dada particular atenção à 

equidade de oportunidades entre estudantes, de forma a não se criarem condições de desigualdade no 

acesso àquelas atividades, e prevendo mecanismos alternativos que proporcionem um tratamento justo e 

equitativo aos estudantes que estiverem impedidos de nelas participarem, tal como tem sido feito ao longo 

do processo de formação à distância.  

Recomenda-se, ainda, atenção às situações de dificuldade económico-financeira que podem impedir, 

igualmente, a capacidade dos formandos participarem em atividades presenciais.  

Deverá ter-se em consideração que a situação sanitária atual pode modificar-se, atualizando este 

documento cada vez que tal situação se justifique. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 – Lavagem das mãos (DGS) 

 

Anexo 2 – Lavagem das mãos (com uma solução à base de álcool) (DGS) 

 

Anexo 3 - Orientação n.º 14/2020 de 21/03/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) Limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares, DGS 

(https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-ecirculares-informativas/orientacao-n-0142020-de-

21032020-pdf.aspx) 

 

Anexo 4 - Fluxograma de atuação perante um caso suspeito 

 

Anexo 5 – Rotinas de higienização. 

 

 

 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-ecirculares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-ecirculares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx


LAVAGEM DAS MÃOS

NOVO CORONAVÍRUS

Duração total do procedimento: 20 seg.  

Irás demorar o mesmo tempo que cantas os “Parabéns”!

00

Molha as mãos

01

Aplica sabão suficiente para cobrir
todas as superfícies das mãos

02

Esfregua as palmas das mãos, 
uma na outra

03

Palma com palma
com os dedos entrelaçados

04

Esfrega o polegar esquerdo 
em sentido rotativo, entrelaçado

na palma direita e vice versa

05

Esfrega rotativamente para trás 
e para a frente os dedos 
da mão direita na palma 

da mão esquerda e vice versa

06

Esfrega o pulso esquerdo com a mão 
direita e vice versa

07

Enxagua as mãos
com água

08

Seca as mãos 
com um toalhete descartável







 

Anexo 5

Uma pessoa com:

Presença de sintomas sugestivos de COVID-19

(febre ou tosse ou dificuldade respiratórias)

Deve:

Após decisão sobre o caso:

Limpeza e desinfeção da área de isolamento e  

Reposição do material utilizado

Dirigir-se para área de isolamento

Na  sala de isolamento:

Colocar o EPI e contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24)

e seguir as orientações

 



Anexo 6: Rotinas de Higienização: 

 

Salas  Limpeza da sala após utilização. 

 

Higienização de objetos de uso comum (ex: 

interruptores). 

 

Em caso de troca de formador, deve 

proceder-se à higienização da mesa de 

trabalho e do computador do formador, bem 

como, do apagador (cada formador usa o seu 

próprio marcador).  

Secretaria Higienização frequente dos postos de 

trabalho. 

 

Higienização de objetos de uso comum (ex: 

interruptores) 

Gabinetes Higienização frequente dos postos de 

trabalho. 

 

Higienização de objetos de uso comum (ex: 

interruptores) 

Pessoal Higienização frequente das mãos. 

 

Cumprimento das regras de etiqueta 

respiratória. 

 

Distanciamento social. 

Equipamentos:  Higienização frequente de superfícies de uso 

comum (ex. puxadores, interruptores, 

impressoras, máquina de vending). 

 


