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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação da doença 
Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e de acordo com as indicações do Despacho n.º 2836-
A/2020 para a prevenção e controlo de infeção pelo novo vírus, a Escola de Mobilidade do Município da 
Amadora elaborou um conjunto 

de medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença. 1 
O presente Plano representa uma atualização ao Plano de Contingência e Ação para Prevenção da 

Transmissão da Doença COVID-19 elaborado pela Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova em março 
do presente ano disponível no site www.jf- falagueiravendanova.pt, razão pela qual considerámos necessário 
manter todos os pressupostos teóricos que suportaram a elaboração do primeiro. Este, sendo 
especificamente para a Escola de Mobilidade do Município da Amadora e mais precisamente para sua 
reabertura (16 de setembro), será muito mais incisivo e dará a conhecer de forma mais clara a 
operacionalização das diferentes medidas que serão assumidas. As recomendações e procedimentos 
estabelecidos no Plano de Contingência para a COVID-19 serão divulgados à comunidade através dos meios 
mais adequados, nomeadamente: site oficial. O presente Plano será revisto e atualizado sempre que se 
verificar necessidade, nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das 
autoridades competentes. 
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2. ENQUADRAMENTO 
 

 

O Plano Nacional de Preparação e Resposta para a doença por novo coronavírus (COVID-19) é uma ferramenta 
estratégica de preparação e resposta a uma potencial epidemia pelo vírus SARS-CoV-2. Este Plano tem como 
referencial as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 
Doenças, sendo o documento de referência nacional no que respeita ao planeamento da resposta a COVID-19. 
 

Apesar do conhecimento atualmente disponível em relação a características do SARSCoV-2 nomeadamente o 
seu comportamento patogénico, potencial de transmissibilidade e outros fatores determinantes não estar completo, 
é útil considerar, para efeitos de implementação de medidas, uma analogia entre a atual epidemia por SARS-CoV-2 e 
a gripe pandémica. Apesar de desafiantes, estas características tornam ainda mais premente o planeamento 
estruturado para diferentes cenários nesta emergência de saúde pública.  
 

A preparação a ameaças de Saúde Pública em Portugal teve um progresso considerável com a elaboração de 
um plano de contingência para a gripe pandémica H5N1, em 2005. Em 2009, a pandemia do vírus H1N1, representou 
o primeiro grande teste de Portugal ao seu trabalho e esforço de planeamento. A colaboração intersectorial foi 
fundamental e o sistema de saúde, apesar de ter sofrido constrangimentos, conseguiu reagir. Mais tarde, Portugal 
preparou-se, a nível nacional, para outras ameaças, nomeadamente Ébola, MersCoV e, mais recentemente, a infeção 
por vírus Zika.  
 

As medidas enunciadas no Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença pelo novo Coronavírus (COVID-
19) carecem do acompanhamento, para sua aplicação, de Orientações Técnicas específicas, a serem progressivamente 
atualizadas, de acordo com a evolução epidemiológica de COVID-19, e sempre que necessário. Devido à dinâmica do 
contexto epidemiológico e a incerteza científica quanto às características deste vírus e por forma a adequar e 
flexibilizar a resposta, proceder-se à revisão e atualização deste Plano, sempre que tal se mostre necessário. 
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3. FINALIDADE E OBJETIVOS 
 

 
Finalidade 
 

• Preparar a resposta e minimizar o impacto de uma epidemia de COVID-19: 
 
Objetivos principais 
 

• Minimizar doença grave e mortes por COVID-19; 

• Minimizar impactos sociais e económicos adjacentes a esta ameaça em Saúde Pública; 
 
Objetivos secundários 
 

• Reduzir a disseminação da infeção, através da promoção de medidas de saúde 
           pública, individuais ou comunitárias; 

• Minimizar o risco de transmissão no meu social de COVID-19; 

• Providenciar tratamento e apoio a elevados números de pessoas, enquanto se 
           mantêm cuidados de saúde essenciais; 

• Apoiar a continuidade de cuidados de saúde e outros serviços essenciais; 

• Manter a confiança e segurança da população, através de implementação de medidas 
           baseadas na melhor evidência. 

4. SITUAÇÃO 
 

 
A Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova tem a seu cargo e responsabilidade a Escola de Mobilidade do 

Município da Amadora, tendo esta como propósito, a integração dos utilizadores quer a nível pessoal quer a nível 
social, através da aquisição de novas competências na área de Mobilidade.  

A Escola de Mobilidade do Município da Amadora, possui espaços propensos à aglomeração de pessoas, quer 
pela forma como as aulas estão planeadas, quer ainda porque implica o contacto direto entre indivíduos, pelo que, 
face à atual situação epidemiológica, consideramos no presente a sua especial vulnerabilidade. 

  
Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes:  
 

• Junta de Freguesia da Falagueira – Venda Nova 

• Funcionários e Colaboradores da autarquia  

• Prestadores de serviço  

• Alunos  

• Professores  
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5. EXECUÇÃO  
 

 
O presente plano aplica-se a todos os intervenientes que interagem de forma direta ou indireta nas instalações da 

Escola de Mobilidade do Município da Amadora. 
Neste âmbito, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em conformidade com as funções que 

lhes são cometidas.  
A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 pela Junta de 

Freguesia, será ponderada tendo em consideração a melhor informação disponível, as recomendações emanadas no 
memento pelas autoridades de saúde, autoridades municipais e do Governo e a atuação por parte de todos os 
intervenientes.  

6. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  
 

 
Por forma a garantir a continuidade da Escola de Mobilidade em funcionamento, é imprescindível concertar ações 

e promover a partilha de informação entre os intervenientes.  
Neste sentido, estabele-se que o presente plano ficará sob Direção da Presidente de Junta de Freguesia, 

coadjuvada por um funcionário da autarquia responsável pelo equipamento, responsável pelo serviço de Proteção 
Civil da Câmara Municipal da Amadora, Autoridade de Saúde Local e pela Polícia de Segurança Publica.  

Esta equipa é responsável por:  

• Acompanhar a evolução da situação; 

• Promover a disponibilização do Plano no sítio da internet da Junta de Freguesia;  

• Realizar alterações ao Plano de Contingência. 

  

7. INFORMAÇÃO E MONOTORIZAÇÃO  
 

 
A equipa, nomeará um Gestor do Plano, responsável por monitorizar a aplicação das regras de contingência na 

Escola de Mobilidade do Município da Amadora, centralizar a informação. Bem como sugerir alteração ao Plano, 
sempre que se justifique.  

A articulação com a DGS será garantida pelos funcionários da Autarquia, responsáveis pela gestão da Escola 
de Mobilidade do Município da Amadora, que assegurará a divulgação de informação considerada pertinente pelo 
Gestor do Plano.  

 

8. ATIVAÇÃO DO PLANO 
 

 
O Plano é ativado pela Presidente da Junta de Freguesia, pelo funcionário Autarquia (Diretor do Plano), atendendo 

a uma das seguintes situações: 

• Orientações emanadas pela DSG; 

• Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19; 

• Surgimento de um caso de contaminação na Escola de Mobilidade do Município da Amadora  
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9. AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS   
 

 
Este plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase de resposta e fase 

de recuperação. As ações descritas em cada umas das fases poderão ser alteradas face à existência de novas diretivas 
da DGS, do Governo ou de alterações nos cenários de propagação da doença.  

 

➢ FASE DE PREVENÇÃO  
 

Esta fase é marcada pelas seguintes ações: 

• Divulgação do Plano no sítio da Internet; 

• Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes;  

• Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento da Escola de 

Mobilidade do Município da Amadora; 

• Identificação de tarefas essenciais dos prestadores de serviço da Junta de Freguesia; 

• Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas essenciais;  

• Preparar um espaço físico de isolamento, em caso de sintomas de pessoas potencialmente infetadas;  

• Deverá também ser indicado qual o prestador de serviço designado para acompanhamento ao espaço 

de isolamento, de eventual suspeita de infeção;  

• Disponibilizar solução de base alcoólicas de desinfeção na entrada e saída das instalações da EMMA; 

• Monitorizar e acompanhar a situação.  

 

➢ FASE DE RESPOSTA 
 

Esta fase e desencadeada pela referenciação de possíveis casos de contágio em qualquer interveniente, e 
compreende as seguintes ações: 

 

• Reforço da divulgação de informação sobre as medias de prevenção a todos os intervenientes; 

• Garantir a existência de produtos de higiene na entrada e saída da EMMA, de modo a reforçar uma 
boa higienização das mãos;  

• Face a aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 nas instalações e 
durante a realização de atividade letivas:  

✓ Implementar medidas com vista à contenção de disseminação da doença, providenciando 
meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de um Kit de proteção individual 
e encaminhamento para um espaço de isolamento;  

✓ Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos; 
✓ Informar a comunidade educativa sobre eventual perturbação do funcionamento da EMMA;  
✓ Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes, demais 

trabalhadores e comunicação social;  
✓ Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso suspeito 

de infeção.  
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➢ FASE DE RECUPERAÇÃO  
 

 Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica dos últimos 
infetados e pelo regresso gradual à normalidade, 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 possíveis ondas subsequentes de infeção;  

• Informação à comunidade educativa sobre a reativação e normalização do funcionamento da EMMA.  
 

Com a desativação do Plano: 
 

• Desativar os espaços de isolamento; 

• Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar relatório de 
avaliação final;  

• Desativar as estruturas de coordenação, informação o monitorização.  

10. PROCEDIMENTOS  
 

 

O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de doença 

ou sintomas e para o funcionamento da EMMA  

➢ PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA EMMA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APARECIMENTO DE SINTOMAS 

O PROFESSOR OU ALUNO 

INFORMA O FUNCIONÁRIO DA 

EMMA  

O FUNCIONÁRIO DA EMMA 

ACOMPANHA O INDIVÍDUO AO 

ESPAÇO DE ISOLAMENTO E 

FORNECE KIT DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL  

O INDIVIDUO CONTACTA O SNS 24 

(808 24 24 24) E SEGUE AS 

ORIENTAÇÕES  

O FUNCIONÁRIO DA EMMA 

REPORTA A SITUAÇÃO AO GESTOR 

DO PLANO  
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11. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO – COVID-19 
 

 De acordo com a orientações da DGS e da Resolução do Concelho de Ministros nº 33-A/2020, e considerando 

as medidas aplicadas à abertura do ano letivo nas escolas publicas, a reabertura da Escola de Mobilidade do Município 

da Amadora (EMMA) fica sujeito ao cumprimento das seguintes regras:  

• As aulas serão preferencialmente presenciais, reduzindo a lotação máxima da sala, por forma a que exista pelo 

menos um metro e meio de distância entre cada aluno, estando assegurado a possibilidade de aulas não 

presenciais através de sessões síncronas;  

• Manter distancia mínima de 1, 5m entre pessoas;  

• Medição de temperatura corporal;  

• As salas serão higienizadas e desinfetadas após cada utilização; 

• Utilizar máscara comunitária em todos os espaços fechados e / ou quando não é possível manter o 

distanciamento social recomendado;  2 

• As máscaras são obrigatórias para todos com idade igual ou superior a 6 anos. Para crianças com menos de 6 

anos é recomendado o uso de viseiras; 

• Lavar as mãos com frequência (durante cerca de 20-30 segundos) – com sabão e água, ou esfregar as mãos com 

gel alcoólico, se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados 

preferencialmente sabão e água; 

• As instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador, toalhetes de papel de uso único, 

para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos;  

• As salas e outros espaços interiores usados pelos alunos devem ser ventilados, de preferência, abrindo janelas 

e/ou portas. Caso seja usado ar condicionado, deve optar-se pelo modo de extração e nunca pela recirculação 

do ar;  

• Assegurar que as pessoas permanecem nas instalações da EMMA apenas o tempo estritamente necessário 

para as atividades letivas;  

• Implementação de circuitos específicos de entrada e saída de pessoas;  

• Definição de horários de entrada e saída desfasados, sempre que possível, para evitar o cruzamento de pessoa 

que não sejam do mesmo grupo;  

• Na entrada e saída será disponibilizado solução antisséptica de base alcoólica;  

• O atendimento presencial nas instalações da EMMA, terá que ser efetuado de forma organizada, respeitando 

as regras de higiene e segurança;  

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, especialmente se não tiver lavado as mãos; 

• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória; 

• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum; 

• Evitar o uso de adereços como pulseiras, relógios, anéis entre outros que não sejam necessários;  

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24; 

• Não deve deslocar-se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde 

• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 
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12. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS 
(SARS-COV-2) A ADOTAR NA ESCOLA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DA 
AMADORA 

 

 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa razão, o 

objetivo é minimizar o contato entre crianças no recinto da EMMA. 

 

Procedimentos à entrada do recinto (utilizadores): 
3

 

✓ Desinfetar as mãos à entrada e saída do recinto; 

✓ Medição de temperatura corporal  

✓ Apenas os utilizadores poderão aceder ao interior do recinto; 

✓ Devem, se possível, trazer o dinheiro certo para realizar o pagamento; 
✓ É apenas permitida a permanência no local o máximo de 3 crianças; 
✓ Serão permitidas nas aulas teóricas o máximo de 2 crianças por sessão; 
✓ A entrada só poderá ser realizada por uma criança de cada vez; 

 
Monitores: 

 
✓ Desinfetar as mãos sempre que possível; 
✓ Utilizar mascara e viseira durante todo o tempo que permaneçam no recinto da EMMA; 
✓ Deverão desinfetar os Karts após cada utilização; 
✓ Durante a permanência na EMMA deverão manter o distanciamento dos demais monitores; 
✓ Cada monitor deverá ter a sua própria caneta; 

 
Material: 

 
✓ O Karts deverão ser devidamente higienizados antes e após utilização; 
✓ Não será permitida a utilização da casa de banho; 
✓ Deverão desinfetar as chaves de acesso à garagem após utilização; 

 

13. LOGÍSTICA  
 

 

 Para implementação deste Plano é fundamental o envolvimento e apoio dos diversos intervenientes. 
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14. MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA  
 

 
 Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamento e medidas 
de autoproteção, a informação e divulgar respeitará simultaneamente as orientações das autoridades de saúde e os 
procedimentos definidos no presente Plano.  
 
 Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de contágio 
e disseminação da doença.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. COMPOSIÇÃO DE KITS PARA CASOS SUSPEITOS DE INFEÇÃO E DE 

ACOMPANHAMENTO 
 

 

➢ COMPOSIÇÃO DOS KITS:  
• Máscara Cirúrgica para proteção da boca e do nariz; 

• Luvas descartáveis. 

➢ COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS TRABALHADORES NO ACOMPANHAMENTO DE CASOS 

SUSPEITOS: 
• Máscara Cirúrgica para proteção da boca e do nariz; 

• Luvas descartáveis.  
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16. IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE ISOLAMENTO DE CASOS SUSPEITOS 
 

• Casa de Banho dos Funcionários  

• Casa de Banho inferior (garagem) 

 

17. EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 

CORONA VÍRUS (COVID-19) 
 

 
 

Coordenadores: 

Ana Venâncio - (Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova) 
Dolores Reis - (Vogal da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova) 

4
 

Coordenador Operativo: 

Celestino Semedo - (Responsável pelo equipamento da Escola de Mobilidade do Município da Amadora) 
 

18. CONTATOS  
 

 

Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova 

 

Email: geral@jf-falagueiravendanova.pt  

Telefone: 214 985 390 Móvel: 966 618 602 

Morada: Estrada da Falagueira nº 10 C 2700 – 362 Amadora 

 
Escola de Mobilidade do Município da Amadora 

 

Email: escolademobilidade@jf-falagueiravendanova.pt  

Telefone: 214 922 328 Móvel: 914 892 269 

Morada: Estrada da Falagueira – Parque Aventura, Amadora 
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