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1. Introdução
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do Externato
de Vila Meã para a Doença por Coronavírus (COVID-19), fornece informação aos alunos, professores e
funcionários do mesmo sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta
infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou
confirmados.
O Plano de Contingência do Externato de Vila Meã para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi
elaborado de acordo com a publicação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março e em alinhamento
com a Orientação n.º 006/2020, de 26 de fevereiro da Direção-Geral de Saúde (DGS) e na melhor
evidência científica disponível até ao momento. Aos discentes, docentes, formadores e não-docentes
do Externato de Vila Meã serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as
formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares informativas por correio
eletrónico, Página web do Externato de Vila Meã, Instagram e Facebook do Externato de Vila Meã,
afixação de cartazes nos espaços comuns, e outros.
De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de
Contingência do Externato de Vila Meã para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será amplamente
divulgada, através dos meios mais adequados, por toda a comunidade escolar. O Externato de Vila Meã
está envolvido com a proteção da saúde e a segurança dos seus discentes, docentes, formadores e
funcionários tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste
surto na comunidade, face às valências de conhecimento que detém até ao momento.

2. Enquadramento
2.1. O que é o Corona Vírus – COVID-19
O coronavírus, do qual faz parte o COVID-19, é um grupo de vírus que pode causar infeções, por
norma associadas ao sistema respiratório, que podem ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir
para uma doença mais grave, como a pneumonia.

2.1.1. Formas de transmissão
A transmissão deste tipo de vírus pode ocorrer por:
1. Por gotículas respiratórias;
2. Contacto direto com secreções infeciosas;
3. Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.

2.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
1. febre;
2. tosse;
3. falta de ar (dificuldade respiratória);
4. cansaço.
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2.3. Tempo de incubação e formas de manifestação
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância
ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso
confirmado.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via
aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

3. Plano de contingência
3.1. Identificação dos efeitos que a infeção de um ou mais elementos da
Comunidade Escolar pode causar no Externato de Vila Meã
A infeção de um elemento do Externato de Vila Meã deve ter em atenção todos os que, com ele,
partilharam os mesmos espaços. Assim, no caso de tratando-se de um discente, docente, formador e/ou
não docente, todos os elementos da comunidade escolar que estiveram nos mesmos espaços devem
entrar em quarentena durante o período de incubação. A análise da situação específica pode levar ao
encerramento de setores do Externato de Vila Meã ou mesmo ao encerramento total do mesmo.

3.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19
3.2.1. Sala de “isolamento” e circuitos até à mesma
A sala de “isolamento” terá lugar no Gabinete Médico do bloco B, piso 0 e na sala B1, do bloco B,
piso 1, do Externato de Vila Meã.
A colocação de um elemento da comunidade educativa suspeito de infeção por COVID-19 numa
área de isolamento visa impedir que outros possam ser expostos e infetados e evitar a propagação de
uma doença transmissível no Externato de Vila Meã.
As salas de “isolamento” do Externato de Vila Meã tem ventilação natural, revestimentos lisos e
laváveis (não tem tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área é equipada com:
1. Telefone;
2. Marquesa ou cadeira;
3. Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
4. Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco plástico);
5. Solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e com mais de 70% de
álcool etílico);
6. Toalhetes de papel;
7. Máscaras cirúrgicas;
8. Luvas descartáveis;
9. Termómetro.
Nas proximidades da sala de isolamento existe uma instalação sanitária devidamente equipada
com doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva do caso suspeito.
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3.2.2. Procedimentos específicos
Perante a identificação de um possível caso, deve ser encaminhado imediatamente para a sala de
“isolamento” e avisado o(a) Assistente Operacional (Francisco Sousa ou Mónica Ribeiro) e/ou o Diretor
Pedagógico ou elemento da Direção Pedagógica e/ou Administração do Externato de Vila Meã. A
pessoa que efetuar o encaminhamento deve ter em atenção o uso de máscara, luvas e gel
desinfetante.
O Diretor Pedagógico e/ou Administração do Externato de Vila Meã é o responsável máximo em
caso de deteção de possíveis casos e determinará a urgência de intervenção. A secretaria será
imediatamente informada para estabelecer os contactos necessários e expor a situação. A coordenação
da ação fica sob responsabilidade do Diretor Pedagógico/elemento da Direção Pedagógica e/ou da
Administração do Externato de Vila Meã ou do(a) Assistente Operacional.
Do procedimento acima descrito deve ser dado conhecimento imediato ao Encarregado de
Educação (todos devem acautelar a atualização dos números de contacto na ficha do aluno na
plataforma Inovar+ Alunos).
Os contactos a estabelecer são:
1. Diretor Pedagógico – António Cunha, Eng. – 968 702 179;
2. Presidente do Conselho de Administração – Ricardo Vieira - 968 701 540;
3. Assistentes Operacionais - Francisco Sousa - 913 699 971; Mónica Ribeiro - 915 830 056;
4. SNS24 – 808 24 24 24;
5. Emergência médica - 112 - com indicação de caso suspeito;
6. Delegada de saúde – Ana Júlia, Dr.ª – 961 933 836;
7. S. Municipal da Proteção Civil de Amarante – Hélder Ferreira, Dr. – 917 573 837.

3.2.3. Identificação dos profissionais de saúde e seus contactos
Os contactos a estabelecer são:
1. SNS24 – 808 24 24 24;
2. Emergência médica - 112 - com indicação de caso suspeito;
3. Delegada de saúde – Ana Júlia, Dr.ª – 961 933 836.

3.2.4. Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos
Foram adquiridos e distribuídos os materiais de desinfeção e proteção certificados, a saber: gel,
desinfetantes, luvas e máscaras.

3.2.5. Informar e formar a comunidade educativa
Todos os docentes, formadores, não docentes, discentes e respetivos Encarregados de Educação
devem ler com a máxima atenção todas as diretrizes deste documento e as disponibilizadas na página
web, Instagram, Facebook do Externato de Vila Meã e cumprindo e fazendo cumprir as mesmas.
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3.2.6. Diligências a efetuar na presença de um ou mais elementos da
Comunidade Escolar suspeito(s) de infeção por COVID-19
Os critérios para a identificação de um caso suspeito de doença por Corona Vírus (COVID-19)
devem obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos abaixo representados:
Critérios clínicos
Critérios epidemiológicos
Infeção respiratória aguda
História de viagem para áreas com transmissão
Febre
comunitária ativa nos 14 dias antes do início de
Tosse
sintomas
(requerendo ou não hospitalização)
ou
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção
por COVID-19, nos 14 dias do início dos sintomas
ou
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado
numa instituição de saúde onde são tratados doentes
com COVID-19
Quem apresente critérios compatíveis com os critérios anteriores de caso suspeito ou com sinais e
sintomas de COVID-19, informa o(a) docente do bloco da aula em que estiver e este contacta a Direção
e Administração do Externato de Vila Meã de imediato via telefónica, preferencialmente, na
eventualidade de se encontrar em espaço escolar dirige-se para a área de “isolamento”, definida no
plano de contingência (Gabinete Médico do Bloco B), onde contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24)
informando a secretaria (Serviços Administrativos).
Nas situações necessárias o(a) Assistente Operacional responsável acompanha o caso suspeito
até à área de “isolamento”.
Quem acompanhe o elemento suspeito, deve cumprir as precauções básicas de controlo de
infeção, no que respeita à higiene das mãos e à proteção pessoal.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o(a) doente quanto a sinais e sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
1. Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à
situação clínica;
2. Se 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.
3. Todos os elementos da Comunidade Educativa que estiveram em contacto com o
suspeito devem cumprir o período de quarentena e isolamento previsto até confirmação
/ não confirmação da suspeita.

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado
Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto
Nacional de Saúde e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a
gestão de contactos.
O Diretor Pedagógico informa de imediato o Delegado Regional de Educação do Norte da respetiva
sobre a existência do caso suspeito validado.
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 dos resultados dos testes laboratoriais e:
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1. Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as
medidas do plano de contingência;
2. Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta
interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.
O Externato de Vila Meã deve:
i. Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
ii. Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade
de estarem contaminadas;
iii. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o
doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
iv. Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura
de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser
segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos
hospitalares com risco biológico.

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode
ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:

5.1. Alto risco de exposição
1. Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso;
2. Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;
3. Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros
objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue,
gotículas respiratórias.

5.2. Baixo risco de exposição
1. Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (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);
2. Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória;
higiene das mãos).
3. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
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6. Medidas preventivas
6.1. Acionadas pela Direção Pedagógica e Administração do Externato de Vila Meã
Na sequência das informações prestadas pela DGEstE (5 de março), DGS e após a reunião do
Conselho Pedagógico de dois de março do corrente ano foi determinado, e após a audição dos
conselheiros do Conselho Pedagógico, bem como o Conselho de Administração do Externato de Vila
Meã:
1. A “suspensão”, por tempo indeterminado, de:
a. Visitas de estudo dentro do território nacional, em todos os ciclos;
b. Visitas de estudo ao estrangeiro, de acordo com as determinações da DGS, OMS e
Agência Erasmus+ Portuguesa.
2. A proibição de entrada e permanência nas escolas de elementos da comunidade educativa
em estados febris. Qualquer suspeita deve ser comunicada imediatamente ao Diretor
Pedagógico ou elemento da Direção Pedagógica e à Administração do Externato de Vila
Meã.
3. A implementação de comportamentos preventivos, a saber:
a. Lavagem obrigatória das mãos, para toda a comunidade educativa, no momento de
entrada nos recintos escolares, bar escolar e pavilhão gimnodesportivo, estando para
o efeito disponibilizada uma solução de gel certificado. Na cantina e nos WC existem
dispensadores de sabonete junto aos lavatórios e toalhetes de utilização única;
b. Adoção de medidas de etiqueta respiratória – tapar o nariz e a boca quando espirrar
e tossir com o lenço de papel ou com o braço e nunca com as mãos;
c. Colocação do lenço de papel usado no caixote do lixo, seguida da devida lavagem
das mãos;
d. Abstenção de cumprimentos com contacto físico (apertos de mão, beijos e abraços);
e. Utilização da máscara, se a sua condição clínica o permitir e em caso de
sintomatologia proceder a ligação para o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24),
antes de recorrer a serviços de saúde, referindo sempre o histórico de viagens e/ou
contacto com animais e/ou pessoas doentes, seguindo as orientações que lhe forem
dadas;
f. Eventualmente, recurso a restrição social, se necessário;
g. Medidas de “quarentena”, em concordância com os Encarregados de Educação, para
discentes que estiveram em zonas afetadas e/ou apresentem algum dos sintomas
descritos pela Direção-Geral de Saúde na sua Informação n.º 005/2020 de 27 de
fevereiro do corrente ano;
h. Medidas de “quarentena” para os elementos da comunidade educativa, em
concordância com os mesmos, caso tenham estado em zonas afetadas e/ou
apresentem algum dos sintomas descritos pela Direção-Geral de Saúde na sua
Informação n.º 005/2020 de 27 de fevereiro de 2020;
i. Contacto e sugestão com a linha Saúde 24 para os casos referidos nos dois números
anteriores;
j. Informação sobre o COVID-19 e procedimentos a tomar pelos Diretores de Turma
nas respetivas direções de turma;
k. Emissão de avisos internos e nas redes sociais sobre medidas de prevenção e,
eventualmente, contenção;
l. Acompanhamento sistemático das informações da OMS, ME, DGEstE, DREN, DGS,
entre outros.
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6.2. Acionadas pela DGEstE e Delegado de Saúde
A todo o momento poderão ocorrer alterações nos procedimentos desde que impostos pela OMS,
DGS, DGESTE ou qualquer outra entidade/responsável que determine novas/outras medidas de
emergência.
O encerramento do Externato de Vila Meã é da responsabilidade da DGEstE, Delegada de Saúde,
Serviço Municipal de Proteção Civil de Amarante e/ou outra entidade com competência para o ato.

7. Condições mínimas de funcionamento
Perante o cenário de elevado absentismo do pessoal docente e não docente, as condições mínimas
para assegurar o funcionamento do Externato de Vila Meã, são as seguintes:
Serviços
N.º de elementos
Direção Pedagógica
1
Portaria
1
Bar
1
Cantina
4
Serviços Administrativos
1
Vigilância – Ginásio e campos desportivos
2
Vigilância – Bloco A
1
Vigilância – Bloco B
1
Vigilância – Bloco C
1
Nota: mínimo de 5 assistentes operacionais.

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos
fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de artigos alimentares destinados
ao bar e cantina, se estiver em funcionamento, fornecedores de material de higiene ou funcionário dos
CTT, após informação considerada relevante e mediante o uso de máscara a ser disponibilizada na
portaria.
No caso de eventual encerramento do Externato de Vila Meã, fornecer-se-ão aos Pais e
Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as medidas de
vigilância a adotar através da página da internet.

8. Divulgação
O Diretor Pedagógico e a Administração do Externato de Vila Meã procederá à publicação do
presente Plano de Contingência na plataforma Moodle, página web do Externato de Vila Meã, acessível
ao público e, divulgará também na rede social do Instagram e Facebook.
Será enviado, via correio eletrónico institucional, para os(as) docentes, formadores(as) e não
docentes, Juntas de Freguesia de Vila Meã, Mancelos, Travanca, União de Freguesias de Figueiró,
Município de Amarante, Serviço Municipal de Proteção Civil de Amarante, Delegada de Saúde de
Amarante e Direção-Geral da Administração e do Emprego Público.
Este plano de contingência deve ser lido por toda a Comunidade Educativa não devendo, em
momento algum, ser alegado o seu desconhecimento.
Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste Plano de
Contingência que potenciem o contágio poderão ser sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de
acordo com a enquadramento legal em vigor).
Entrada em vigor a 09 de março de 2020 pelas 17:00 horas.
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9. Fluxograma de procedimento em caso de sintomas de COVID-19

Vila Meã, 09 de março de 2020
O Diretor Pedagógico,
_____________________________
(António Oliveira Pinto Cunha, Eng.)
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O Presidente do Conselho de Administração,
_________________________________
(Ricardo Daniel Pinto Soares Vieira)
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