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Enquadramento 

A COVID-19 foi reconhecida como Pandemia a 11 de março de 2020 pela 

Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de saúde pública têm sido 

implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações 

epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os 

cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-

2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 

nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros 

sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), dores musculares 

generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, 

náuseas/vómitos e diarreia. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através 

de:  

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

Os sintomas mais sugestivos da COVID-19 são: 

 Tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual); 

 Febre (temperatura ≥ 38.0ºC); 

 Dificuldade respiratória. 

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

Contudo, há casos confirmados de diagnóstico laboratorial positivo para SARS-CoV-2 

em pessoas assintomáticas ou com quadros clínicos menos específicos, estando 

descritos: perda total ou parcial do olfato e/ou do paladar, corrimento nasal, dor de 

garganta, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço, vómitos 

e diarreia. 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido 

desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A 

transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de 

sintomas. 

De acordo com a legislação atual, cada evento deverá ter o seu próprio Plano de 

Contingência específico para COVID-19, de acordo com a Orientação nº 028/2020 de 

28/05/2020, atualizada a 01/12/2021 COVID-19: Espaços e equipamentos onde se 

praticam atividades culturais (interior e exterior) e a Orientação 006/2020 

“Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas”, da Direção-Geral 

da Saúde (DGS). De 26/02/2020 a atualizada a 29/11/2021.  



 
  

PPllaannoo  ddee  CCoonnttiinnggêênncciiaa  

____________________________________________________________________ 

 Evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”   2/21 

 

Assim, pelo exposto, e por razões de saúde pública, torna -se necessário, a elaboração 

do presente plano de contingência para informação e formação dos participantes e 

visitantes sobre a COVID-19, na definição de medidas de prevenção, e na 

identificação de eventuais casos, seguindo as normas e orientações determinadas 

pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

Penamacor Vila Madeiro 2021 

Vem de mansinho com o avançar da estação. Sente-se nos aromas que se evolam 

das florestas húmidas, nos cheiros que se desprendem dos telhados, no brilho das luzes, 

no calor do fogo. Tudo sensações que se multiplicam e se ampliam com o aproximar 

da data. E há um frémito que percorre os corações dos homens, mulheres e crianças. 

Uma leve ansiedade que não ensombra, antes ilumina corações e almas, desejosas 

do encontro e da celebração. É o Natal, com todas as suas tradições! E aqui, em 

Penamacor, temos a maior tradição, temos o maior Madeiro de Portugal. 

O MADEIRO, designação que aqui assume a fogueira do Menino Jesus, é tradição 

forte em terras de Penamacor. 

Todos os anos, com o aproximar do Natal, por todas as freguesias do concelho, os 

jovens em idade de cumprir o serviço militar unem-se para cortar e transportar os 

troncos que alimentarão a fogueira para aquecer o Menino Jesus. No dia 7 de 

dezembro, inicia-se o corte e recolha das árvores secas e doentes, acompanhado 

pelo tradicional convívio com animação pela noite dentro. 

A chegada do Madeiro, em Penamacor, tem data marcada e o ato assume foros de 

festividade. De facto, no dia 8 de dezembro, a população e visitantes acorrem 

generosamente à rua para saudar o cortejo de tratores e reboques, em número que 

procura sempre bater o antecedente, onde os jovens do ano, dantes só os rapazes e 

agora também as raparigas, empoleirados nos troncos, atiram à rebatina os frutos do 

ramo de laranjeira que a praxe manda trazer, cantando acompanhados à 

concertina. 

Mas nem sempre as coisas se processaram de forma tão pacífica. Tempos houve em 

que encontrar lenha para o Madeiro era tarefa bem mais complicada. Dependentes 

da boa vontade das casas ricas locais, cujas ofertas ficavam aquém do desejado, os 

jovens viam-se na necessidade de roubar lenha, bois e carros, tudo a coberto da 

noite, para dar prova do brio da “Malta das sortes”. Assim se passava na generalidade 

das freguesias, onde a população ainda mantém o hábito de sair em peso à rua na 

noite da consoada. O Madeiro de Penamacor ganhou fama de ser o maior do país. 

O grande monte de madeira, depositado no adro da igreja, é ateado às 23:50 horas 

do dia 23 e mantém-se aceso durante vários dias. Depois da ceia de Natal, a 

população reúne-se em redor da fogueira, num gesto ritual de fraterno encontro. 

Em outras freguesias do concelho de Penamacor, assim como da Beira Interior, o 

madeiro é ateado no dia 24 de dezembro ao cair da noite. 

Penamacor Vila Madeiro, todas as emoções do Natal numa tradição única! 

As diversas localizações do evento encontram-se em anexo. 
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Introdução 

O presente plano de contingência aplica-se ao evento “Penamacor Vila Madeiro 

2021” é um evento, que realiza um espetáculo itinerante entre os dias, 07 a 25 de 

dezembro de 2021 no Concelho de Penamacor.  

A organização do evento “Penamacor Vila Madeiro 2021” é da responsabilidade do 

Município de Penamacor. 

Objetivo  

O presente Plano de Contingência COVID-19 aplica-se a todos os intervenientes do 

evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”.  

Este documento visa assegurar, no âmbito da saúde pública, a implementação de 

medidas para a prevenção, contenção e mitigação da transmissão da infeção 

COVID-19, durante o evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”. 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Execução 

O Grupo de Gestão do presente Plano de Contingência é constituído por elementos 

da organização do evento Penamacor Vila Madeiro 2021. 

Entidade Nome Contacto (s) 

Coordenador ou 

Responsável Principal do 

Plano 

António Luís Beites Soares 

277 394 106 

Substituto Sara Cristina Antunes Gaspar 
 

Estes elementos da organização possuem os contactos de todos os participantes no 

evento e serão os elementos de ligação com as autoridades de saúde local e de 

segurança.  

Atendendo que neste evento, existe várias entidades participantes (expositores, 

músicos, visitantes, etc.), todos os trabalhadores reportam à sua chefia direta (ou 

coordenador/responsável) a existência de sintomatologia compatível com COVID-19, 

salvo se a sua condição de saúde não o permitir. 

Sempre que seja identificado um qualquer elemento participante no evento com 

sintomas compatíveis com COVID-19, a chefia direta (ou coordenador/responsável) 

do elemento participante informa, de imediato, a entidade empregadora (ou alguém 

por este designado). 

A comunicação entre as diversas entidades deverá ser célere e expedita, o mais 

possível, de forma a facilitar a comunicação.  

Âmbito de Aplicação 

O presente plano de contingência aplica-se a todos os intervenientes, organização, 

participantes e visitantes e terceiros que se encontrem ou visitem o evento. 

A organização do evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”, define as linhas gerais do 

seu Plano de Contingência, que deve ser entendido como um documento base de 
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trabalho, que facilite e agilize a efetivação de uma matriz de planeamento no âmbito 

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

nomeadamente os procedimentos a adotar perante um colaborador/participante 

com sintomas desta infeção, bem como à adoção de metodologias que minimizem o 

seu impacto, garantindo tanto quanto possível, a continuidade da prestação dos seus 

serviços ou mesmo de apoio às organizações de saúde pertencentes ao Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). 

A informação do presente documento deverá ser atualizada a qualquer momento, 

tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19, as situações 

não previstas devem ser avaliadas. 

Características da doença (Sinais e Sintomas) 

De acordo com a Norma nº 004/2020 de 23/03/2020 da DGS atualizada a 29/10/2021, 

são consideradas suspeitas de infeção por SARS-CoV-2, as pessoas que apresentem: 

a. Quadro de infeção respiratória aguda com, pelo menos, um dos seguintes 

sintomas 

 Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual,  

 Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível; 

 Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível 

b. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito.  

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

Restantes critérios epidemiológico, critérios imagiológicos e critérios laboratoriais em 

concordância com as Normas 020/2020 e 004/2020 da DGS. 

Todos os doentes com suspeita de infeção por SARS-CoV-2 são submetidos a teste 

laboratorial para SARS-CoV-2, nos termos da Norma 019/2020 da DGS.  

Período de Incubação 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido 

desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A 

transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de 

sintomas. 

Transmissão da infeção 

Tendo em conta o conhecimento atual, o SARS-CoV-2 pode transmitir-se 

através de contacto direto ou indireto: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na 

boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas; 

 Contacto indireto: através de gotículas expelidas para superfícies e/ou objetos, 

contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 

e, em seguida, com a sua própria boca, nariz ou olhos 

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas: 
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 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos com frequência (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) e etiqueta respiratória (cobrir a boca e o nariz 

com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, tossir ou 

espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em 

seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel 

descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se 

deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos); 

 Utilização de equipamentos de proteção individual (máscaras e/ou viseiras); 

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos 

espaços; 

 Auto-monitorização de sintomas, não se deslocando para o evento, pessoas 

com sintomas sugestivos de COVID-19. 

Se um colaborador/participante, apresentar sintomas de gripe (febre súbita – mais que 

38ºC, tosse ou nariz entupido, dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores 

de cabeça, fadiga, arrepios de frio, vómitos ou diarreia), proceder da seguinte forma 

sintomas compatíveis com COVID-19 (febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse ou 

dificuldade respiratória), deve: 

 Ficar no local de residência e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24 tel. nº 

808 242 424 ou, se a gravidade assim o justificar, para o 112. 

 Informar o seu superior hierárquico, ou um elemento da organização conforme 

a situação, sobre a sua situação e das indicações recebidas. 

Caso algum colaborador/participante, receba informação que esteve com um 

membro do agregado familiar, coabitante ou outro com sintomas compatíveis com 

COVID-19 (febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse ou dificuldade respiratória), deve ligar 

de imediato para a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou, se a gravidade assim o justificar, 

para o 112. Nesse caso, deve informar o operador da chamada que coabita com 

uma pessoa em situação de quarentena ou doença.  

De seguida, deve ligar para o número de telefone que lhe foi indicado pela 

Autoridade de Saúde para comunicar o aparecimento de sintomas do coabitante.  

Deve informar a o seu superior hierárquico, ou um elemento da organização, podendo 

não ser permitido o seu acesso ao evento. 

Caso seja diagnosticado COVID-19 a um contacto próximo deve ligar de imediato 

para a linha SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as recomendações emanadas. 

Posteriormente, deve informar o seu superior hierárquico, ou um elemento da 

organização.  
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Plano de Contingência 
 

Plano de Contingência 

Divulgação do plano 

O plano será divulgado no site 

institucional do Município. 

Existindo em formato papel junto da 

organização do evento  

Ações de formação que serão ministradas 

aos trabalhadores 

Conhecer as medidas que constam do 

Plano de Contingência específico de 

cada estabelecimento para o COVID-19 

e saber como agir perante um caso 

possível ou provável de COVID-19, em 

concordância com as Normas 020/2020 e 

004/2020 da DGS . 

 

 

Considerando o estado atual de desenvolvimento do COVID-19, serão implementadas 

medidas de acesso e circulação relativas à gestão dos acessos ao evento, de modo a 

evitar uma concentração excessiva de pessoas, quer no seu interior, quer à entrada 

do mesmo. 

São ainda adotadas durante o evento as seguintes medidas: 

 Colocação de dispensadores de desinfetante  

 O uso obrigatório de máscara durante o evento (igual ou superior a 10 anos); 

Em termos de Recursos materiais essenciais para manter a durante o evento em 

funcionamento e satisfazer as necessidades dos participantes, será através dos 

diversos serviços do Município de Penamacor.  

Medidas preventivas e de auto proteção 

Considerando o estado atual de desenvolvimento do COVID-19, são implementadas 

medidas de acesso e circulação relativas à gestão dos acessos ao evento, de modo a 

evitar uma concentração excessiva de pessoas, quer no seu interior, quer à entrada 

do mesmo. 

Segundo as diretrizes emanadas pela DGS, são adotadas por este evento as seguintes 

medidas: 

Gerais  

 No local do evento, deve ser garantida a existência de contentores 

adequados e em número suficiente para o depósito, designadamente, de 

máscaras faciais e lenços, descartáveis  

 Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do local do evento, sempre que 

aplicável, devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e 

controlo de infeção a cumprir, nomeadamente:  

 Automonitorização de sintomas, com abstenção de participação caso 

existam sintomas sugestivos da COVID-19;  
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 Sinalética dos circuitos de circulação, regras de acesso e de utilização dos 

mesmos;  

 Distanciamento físico entre pessoas na sua mobilidade, evitando 

aglomerados;  

 Uso correto de máscara facial, por pessoas com idade superior a 10 anos, 

colocada em permanência;  

 Cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e abstenção de 

contactos na presença de sintomatologia sugestiva de COVID-19, nos 

termos das Normas 004/2020 e 020/2020 da DGS;  

 Lavagem ou desinfeção das mãos.  

 Todos os colaboradores devem ter conhecimento, formação e treino 

relativamente ao Plano de Contingência específico para o COVID-19 do evento 

em causa, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis com 

COVID-19, em concordância com a Norma 004/2020 da DGS e as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.  

 Aumento da periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização 

comum, nomeadamente palco e zonas sanitárias; 

 É definida a limpeza e desinfeção periódica dos espaços, equipamentos, 

objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso, nomeadamente 

espaços comuns e casas de banho; 

 É realizada a limpeza e desinfeção, antes e após cada utilização ou interação 

pelo participante dos equipamentos, objetos, superfícies, produtos e utensílios de 

contacto direto com os visitantes; 

 É assegurada a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas, para a 

organização, participantes junto de todas as entradas e saídas dos diversos 

espaços do evento, assim como no seu interior, em localizações adequadas para 

desinfeção de acordo com a organização de cada espaço; 

 São adotadas medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros 

designadamente em filas de espera ou locais de concentração do público, de 

forma a evitar o contacto físico e manter o distanciamento recomendado; 

 Os colaboradores/participantes/visitantes que sintam tosse, febre ou 

dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não se deslocar para o 

evento. (contactar Linha Saúde 24, tel. n.º 808 24 24 24) 

 Os colaboradores devem efetuar a automonitorização diária de sinais e 

sintomas e abster-se de ir trabalhar se surgir sintomatologia compatível com 

COVID-19. Devem contactar o SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de 

acordo com a Norma 004/2020 da DGS.  
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Os elementos da organização, participantes no evento 

Todos os elementos e colaboradores do evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”, alem 

de cumprirem as indicações anteriormente referidas devem:  

• Usar obrigatoriamente mascara durante todo o evento;  

• Conhecer as medidas que constam do Plano de Contingência específico de 

cada estabelecimento para o COVID-19 e saber como agir perante um caso 

possível ou provável de COVID-19, em concordância com as Normas 020/2020 e 

004/2020 da DGS  

• Cumprir as recomendações de segurança e reportar ao superior hierárquico as 

situações de incumprimento das medidas implementadas que podem 

condicionar perigo para a Saúde Pública; 

• Manter, sempre que possível, uma distância física de 2 metros entre clientes e 

trabalhadores  

• Cumprir as medidas de lavagem e desinfeção das mãos e etiqueta respiratória 

recomendadas pela Direção-Geral da Saúde  

• Utilizar adequadamente uma máscara, durante todo o período de trabalho, 

respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, 

utilização e remoção. Contemplar a necessidade de substituição da máscara, 

adotando as boas práticas de utilização. O uso de máscara não substitui outras 

medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado entre 

pessoas, que devem ser mantidas  

• Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não 

devem apresentar-se no local de trabalho, e devem contactar SNS24 (808 24 24 

24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder 

de acordo com as indicações fornecidas. 

• Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 

durante o seu turno de trabalho devem ser considerados como caso possível ou 

provável, em concordância com as Normas 020/2020 e 004/2020 da DGS, e ser 

encaminhados para a área de isolamento, de acordo com o Plano de 

Contingência do estabelecimento específico para o COVID-19 

• Em caso de lhes ser solicitado, ajuda por uma pessoa febril, que em breve 

avaliação se suspeite que possa estar infetado com o vírus COVID-19, contactar 

de imediato o serviço de atendimento, Linha Saúde 24, tel. n.º 808 24 24 24, 

referenciar o doente junto da organização, solicitar orientação e proceder de 

acordo com as instruções recebidas da Linha Saúde 24; 

 

Os visitantes no evento 

A organização do evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”, define e recomenda que 

sejam adotados os seguintes procedimentos: 

• Cumprir as orientações de entrada e saída 

• Manter a distância recomendada de 2 metros entre pessoas não-coabitantes 

durante o evento; 
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• Suspender saudações com contacto físico (por exemplo: aperto de mão, beijo ou 

abraço) 

• Usar máscara facial durante o evento. A máscara é uma medida adicional de 

prevenção de transmissão, deve ser utilizada adequadamente e associada ao 

distanciamento de 2 metros, a uma adequada etiqueta respiratória e à 

higienização das mãos. 

• Evitar tossir ou espirrar para as mãos, tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, 

com o antebraço fletido ou usar lenço de papel, higienizar as mãos após o 

contacto com secreções respiratórias 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

• Se apresentar sintomas de gripe (febre súbita –mais que 38ºC, tosse ou nariz 

entupido, dor de garganta, dores corporais ou musculares, dores de cabeça, 

fadiga, arrepios de frio, vómitos ou diarreia), proceder da seguinte forma: não se 

deslocar para o evento e ligar de imediato para a Linha de Saúde 24 tel. nº 808 24 

24 24, caso esteja no evento deverá avisar os assistentes da organização e ligar 

de imediato para a Linha de Saúde 24tel. nº 808 24 24 24, tomando boa nota das 

indicações recebidas; 

• Caso seja diagnosticado COVID-19 a um seu familiar direto que partilhe consigo a 

habitação ou com o qual mantenha estreito contacto (cônjuges, pais, filhos, avós, 

etc.), não se deslocar para o evento, caso esteja no evento deve informar a 

organização do evento, não sendo permitido o acesso ao evento; 

Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24, e proceder de 

acordo com as indicações fornecidas. 

Definição de caso suspeito 

As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 

agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19. 

As pessoas com suspeita de COVID-19 ligam para a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou, de 

forma complementar, para linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito2, 

pelas Administrações Regionais de Saúde (ARS), em articulação com os 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), em Unidades de Saúde Familiares (USF) 

ou Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), divulgadas com recurso 

aos parceiros regionais e locais  

Os doentes com suspeita de COVID-19 devem ser submetidos a teste laboratorial (rRT-

PCR) para SARS-CoV-2, em amostras do trato respiratório (superior e/ou inferior), nos 

termos das orientações e normas da DGS. 

Designação dos Responsáveis pela Gestão de Casos 

Suspeitos 

No evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”, compete aos elementos da 

organização, reportar uma situação de doença com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19 á 

autoridade local de saúde e assegurar o cumprimento dos procedimentos 
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estabelecidos no Plano de Contingência do Evento para a Doença por Coronavírus 

(COVID-19). 

Procedimentos de resposta e atuação perante caso Suspeito 

Qualquer colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um visitante no evento com critérios compatíveis 

com a definição de caso suspeito, deverá imediatamente informar a organização. 

Se for detetado um caso suspeito, de acordo com os sinais e sintomas previstos pela 

DGS, este deve ser encaminhado por um só elemento da organização para o exterior 

do evento, através dos circuitos definidos, garantindo que o mesmo é portador de 

máscara. 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção) é assegurado pela 

organização, um elemento para que seja prestada, a assistência adequada. Sempre 

que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do 

doente. 

O(s) colaborador(es) / professor que acompanha(m)/presta(m)assistência ao caso 

suspeito com sintomas, deve(m)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 colaborador/participante/visitante doente. 

Serão adotados os procedimentos do Referencial Escolas da Direção Geral de Saúde, 

na existência de caso suspeito em alunos, nomeadamente  

Este colaborador/participante/visitante doente, deve usar uma máscara cirúrgica, se 

a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio 

colaborador/participante/visitante doente.  

Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da 

máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas 

laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta 

medida -máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel).  

Sempre que a máscara estiver húmida, o colaborador/participante/visitante doente 

deve substituí-la por outra.  

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o colaborador/participante/visitante 

doente quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um 

caso suspeito de COVID-19.  

Após avaliação, o SNS 24 informa o colaborador/participante/visitante doente: 

 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica do colaborador/participante/visitante; 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio 

ao Médico(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 
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Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

colaborador/participante/visitante. O colaborador/participante/visitante informa 

a organização do evento. 

Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 

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

Na situação de Caso suspeito validado 

O colaborador/participante/aluno doente deverá deslocar-se de preferência em 

veículo próprio ou acompanhado por um adulto em caso de menor, para o Hospital 

de Castelo Branco (Hospital de referência), onde serão colhidas as amostras 

biológicas para testes laboratoriais; 

O recurso ao transporte em ambulância é limitado para ocorrências em locais 

públicos e doentes que não tenham qualquer possibilidade de transporte particular, 

não devendo ser utilizados transportes públicos.  

Os elementos da organização, assim como, do Município colaboram com a 

Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos do doente. 

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

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. 

Procedimento de vigilância de contactos próximos 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição. Os 

contactos de caso de COVID-19 são classificados, de acordo com o seu nível de 

exposição, em exposição de alto risco e de baixo risco. 

A classificação do risco de exposição dos contactos é da responsabilidade da 

Autoridade de Saúde, de acordo com os critérios definidos na Norma nº 015/2020 de 

24/07/2020 atualizada a 01/10/2021. 

Procedimentos de limpeza 

Durante o evento “Penamacor Vila Madeiro 2021”, são cumpridas as diretivas 

emanadas pela Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 atualizada a 28/10/2021, 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares, salientando se os seguintes 

procedimentos de limpeza; 

• Desinfetar antes e depois de cada serviço, com recurso a agentes adequados, 

todas as zonas (ex.: zonas de atendimento, balcões). 

• Desinfetar a todas as horas, e com recurso a agentes adequados, os locais 

comuns (tais como casas de banho)  

O pessoal encarregado da limpeza deverá usar uma bata impermeável, ou avental 

de plástico sobre o fardamento, luvas de uso único resistente a líquidos, máscara de 

tipo cirúrgica; 

Usar panos de limpeza de uso único, diferentes e exclusivos para as casas de banho; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
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Para desinfeção de superfícies: a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha o 

uso de lixívia (solução de hipoclorito de sódio) numa concentração de pelo menos 5% 

de cloro livre, e álcool a 70º, para as superfícies metálicas ou outras, que não sejam 

compatíveis com a lixívia, de modo a evitar corrosão ou danificação. No entanto, 

existem no mercado vários produtos de limpeza e desinfeção de superfícies com ação 

virucida e que podem ser utilizados, nomeadamente, pastilhas de cloro para diluir na 

água no momento da utilização; soluções detergentes com desinfetante na 

composição (efeito 2 em 1), quer em apresentação de spray, líquida ou outra ou 

toalhetes humedecidos em desinfetante para a limpeza rápida de algumas superfícies 

de toque frequente 

As instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas com um produto de 

limpeza misto que contenha em simultâneo detergente e desinfetante na 

composição, por ser de mais fácil e rápida aplicação e ação. 

Considerações finais  

O presente plano de contingência aplica-se ao evento “Penamacor Vila Madeiro 

2021”, que decorre entre 07 a 25 de dezembro de 2021 no Concelho de Penamacor 

A informação do presente documento deverá ser atualizada a qualquer momento, 

tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19; as situações 

não previstas devem ser avaliadas. 

A organização do evento poderá suprir o acesso, caso não sejam cumpridas as regras 

e procedimentos preventivos.  

O presente evento poderá ser adiado ou deslocado de sitio, caso a situação 

pandémica no País de altere, ou sejam emanadas orientações da DGS ou o presente 

quadro legislativo não o permita. 

 

Penamacor, 6 de dezembro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Dr. António Luís Beites Soares 
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Contactos 
Entidade Contacto 

Número Nacional de Emergência 112 

 Linha de Saúde 24  808 24 24 24 

Bombeiros Voluntários de Penamacor   277 394 122 

Força de Segurança:  GNR de Penamacor   277 394 274 

Serviço Municipal de Proteção Civil Penamacor    926 353 266 

Hospital Amato Lusitano  

(Castelo Branco- hospital de referência) 

Geral: 272 000 272 

Serviço de Urgência: 272 000 180  

Fax: 272000257 

Centro de Saúde de Penamacor    

Intoxicações / Anti Venenos 808 250 143 

Câmara Municipal de Penamacor   277 394 106 

CDOS Castelo Branco  
Tel.: 272 337 773  

Fax: 272 324 993  

Unidade Saúde Publica – Unidade Saúde Local 

de Castelo Branco  

272 340 150 

Email: usp@ulscb.min-saude.pt 
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Literatura de Apoio: 

- site https://covid19.min-saude.pt/  

- Orientações da DGS 

- Legislação em vigor  https://dre.pt/legislacao-covid-19 

 

https://covid19.min-saude.pt/
https://dre.pt/legislacao-covid-19
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Anexos: 

Registo de Higienização 

 

 

ÁREA / EQUIPAMENTO /  UTENSÍLIO 
AÇÃO 

DATA 
RESPONSÁVEL PELA 

LIMPEZA 
ASSINATURA OBSERVAÇÕES 

LIMPEZA DESINFEÇÃO 
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INFORMAÇÃO A ENVIAR À AUTORIDADE DE SAÚDE TERRITORIALMENTE COMPETENTE  

Trabalhador 
Assinale com X a 

opção 

Assinale com X a 

opção 
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Situação de 

suspeição de 

Contacto (ver 

legenda e 

indicar o 

número 

correspondent

e) 

Vulnerável ou 

com doença 

crónica? 
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Legenda:  

1. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2 / COVID-19 a 

uma distância inferior a 1 metro;  

2. Contacto cara-a-cara com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2/ COVID-19 a 

uma distância inferior a 2 metros e durante 15 minutos ou mais (sequenciais ou cumulativos, ao 

longo de 24 horas);  

3. Contacto em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2/ 

COVID-19 (ex. coabitação, sala de reuniões, sala de espera, sala de aula) durante 15 minutos ou 

mais, incluindo viagem em veículo fechado com caso confirmado de infeção pelo SARSCoV-2/ 

COVID-19;  

4. Prestação direta e desprotegida de cuidados de saúde a casos confirmados de infeção pelo 

SARS-CoV-2/ COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado à atividade assistencial respetiva, de 

acordo com a Norma nº 007/2020 e/ou a Orientação nº 019/2020 da DGS, nas suas versões 

atuais, ou sempre que houver indícios de utilização/remoção incorreta);  

5. Contacto direto e desprotegido, em ambiente laboratorial ou locais de colheita, com 

produtos biológicos infetados com SARS-CoV-2;  

6. Contacto que não se enquadra nos critérios de exposição de alto risco. 

 

NOTA FINAL:  

A transmissão de informação deve ser realizada entre profissionais de saúde que se reservam ao 

sigilo profissional. Caso se utilize a comunicação por email deve-se indicar no assunto “Surto em 

empresa – Lista indicativa de Contactos”. 
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