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A pensar na saúde e segurança dos colaboradores da NOVOTECNA e das entidades residentes na sua 

Incubadora, seguindo a Orientação da DGS nº006/2020 de 26/02/2020 (infeção por SARS-Cov-2 (COVID-19), 

a NOVOTECNA apresentou e implementou a partir do passado dia 9 de março um Plano de Contingência-

COVID-19. 

O presente Plano tem em conta o desenvolvimento da situação externa, as medidas tomadas após o Plano de  

Contingência de 9 de março, nomeadamente a suspensão das acções de Formação e actualiza o Plano anterior 

subsituindo-o e estabelece medidas preventivas para fazer face aos últimos desenvolvimentos do COVID 19 

(CORONAVIRUS), e vigorará a partir da presente data até novas instruções. 

1 ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO 

Este documento designado por Plano de Contingência é enquadrado pelas orientações da DGS e define um 

conjunto de orientações que permitem a preparação e adequação à resposta da NOVOTECNA face aos últimos 

desenvolvimentos do COVID-19 (Coronavírus), centrando-se na prevenção e nas questões operacionais a 

acautelar, de forma a proteger a saúde dos formandos, formadores, trabalhadores não formadores e visitantes, 

assegurando a continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e 

informações emitidas e a emitir pela DGS. 

1.1 EXPLICITAÇÃO DO QUE É O CORONA VÍRUS – COVID-19 
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. Normalmente 

estas infecções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou 

evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

Transmissão da Infeção 

Considera-se que o COVID -19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima 

a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que 

estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus, e, 

em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.2 PRINCIPAIS SINTOMAS 
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 
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1.3 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). 

1.4 CASO SUSPEITO 
Caso validado - Caso que preenche os critérios de validação de uma determinada infeção ou doença. 

Caso suspeito - Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito (clínicos, laboratoriais e/ou 

epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença. (seg. ECDC), 

 isto é a título indicativo: 

Critérios Clínicos - lnfecção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) requerendo ou não 

hospitalização. 

Critérios Epidemiológicos -  

Histórico de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa* nos 14 dias antes do início 

dos sintomas 

ou 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias 

antes do início dos sintomas 

ou 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados 

doentes com COVID-19 

Se houver um caso suspeito validado, os elementos identificados com contacto directo ou próximo ficarão em 

vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição do caso confirmado. 
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2 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

Procedimentos de natureza externa e interna a implementar e que segundo o caso apelar à colaboração das 

entidades na nossa envolvente na medida e observando do impacto nos objectivos de prevenção desejados e na 

actividade de cada uma. 

2.1 SEGMENTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS  
Iremos segmentar o edifício em três áreas, isto é pelos dois blocos construtivos no Piso 1 – divididos pelas portas 

de vidro a seguir à zona de vending – e Piso 2 laboratórios e Salas de Formação. 

 Área 1 – Incubadora 

 Área 2 – Serviços de Apoio 

 Área 3 – Formação e Laboratórios 

 

 

A esta segmentação tem uma correspondente orientação de circulação e cruzamento, e de uso dos WC, 

assinalada na figura acima. 

2.2 CONTROLO DE ACESSOS 

2.2.1 Entrada com acesso único e condicionado 

A entrada passa a fazer-se exclusivamente pela porta principal com os seguintes condicionamentos: 

 Controlo pelo Atendimento 

 Restrito a elementos autorizados 

Aconselha-se cada entidade a observar procedimentos específicos à sua actividade e situação. 

Será solicitada a todas as partes interessadas a identificação dos elementos com autorização de acesso. 

2.2.2 Garagem 

O acesso à garagem passa a fazer-se exclusivamente pela porta exterior. 

A utilização corrente do elevador ficará por isso suspensa. 
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2.2.3 Zona de Secretariado 

Zona de Secretariado incluindo a sala de reuniões, localizados na Área 2, ficarão com acesso condicionado ao 

pessoal da NOVOTECNA. 

2.3 SALA DE REUNIÕES PARTILHADA DA INCUBADORA 
Ficando condicionado o acesso à sala de reuniões localizada na Área 2 a Incubadora passa a dispor na Área 1 de 

uma nova Sala de Reuniões partilhada no Piso 2 (Sala 2.23), mantendo-se a orientação de privilegiar a realização 

das reuniões no próprio espaço. 

2.4 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
Reforço em controlo dos procedimentos operacionais já previstos no Plano anterior: 

 Distribuição pelos espaços comuns de equipamentos para a desinfeção das mãos com solução 

antisséptica de base de alcoólica (doseadores). 

 Obrigatoriedade de lavagem e desinfeção das mãos, com solução antissética de base de alcoólica 

disponível em todos os WC, serviços comuns, entrada e circulações. 

 Lavar diariamente todos os fardamentos de oficina e higiene 

 Fazer a limpeza frequente de manípulos e superfícies de trabalho horizontais 

 Manter e segmentar as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de cruzamento. 

 Efetuar a desinfeção dos teclados e ratos e dos equipamentos audiovisuais, após a sua utilização. 

 Solicitar aos utilizadores do espaço que arejem as salas, sempre que possível, com as portas e janelas 

abertas durante aproximadamente 2 minutos. 

 Esvaziar os caixotes de lixo se possível mais do que uma vez por dia e sempre ao final do dia. 

 Desinfetar as maçanetas das portas e os corrimões à hora de almoço e ao final do dia. 

 Efetuar uma limpeza/desinfeção sistemática das casas de banho (com registo em impresso próprio 

colocado para o efeito em cada casa de banho). 

 Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento e do elevador após cada caso (com registo em 

impresso próprio colocado para o efeito na sala). 

2.5 SERVIÇOS INTERNOS 

2.5.1 Serviços Administrativos 

Manter-se-á um mínimo de elementos, com eventual recurso a turnos, para assegurar o expediente. 

2.5.2 Utilização de vending 

O vending poderá encerrar com simples instrução operacional devendo os utilizadores recorrer a fornecimento 

externo. 

2.5.3 Serviços Mínimos 

Em caso de condicionamento, os serviços mínimos que necessitarão de ser mantidos, se possível, serão os 

seguintes: 

 Serviços Administrativos (1 elemento); 

 Atendimento e PBX (1 elemento) 

 Limpeza (1 elemento). 

2.5.4 Encerramento das Instalações 

O encerramento geral das instalações apenas será efetuado se determinado pela Direcção da NOVOTECNA ou 

por indicação do Delegado de Saúde, após avaliação da situação. 
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3 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  

3.1 CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE “ISOLAMENTO”: SALA 2.4 
Definição de uma área de “isolamento” e do(s) circuito(s) até à mesma: Perante um possível caso de infecção 

este deve ser direcionado, de imediato, para a Sala 2.4, a qual funcionará como sala de isolamento. A escolha 

deste espaço justifica-se pela proximidade da casa de banho, minimizando-se o contato com a restante 

comunidade (em cujo caso de utilização ficará interdito até desinfecção específica). O espaço é de fácil 

limpeza/desinfecção, com pontual acesso exclusivo e de curta distância ao elevador. 

3.2 PROCEDER EM CASO SUSPEITO 
Procedimento específico para alerta de colaborador com sintomas (tosse, febre, dificuldades respiratórias) e 

ligação epidemiológica (ver definição no ponto 1.4): 

 O Colaborador com sintomas, ou por ele o que identifique os sintomas, deve comunicar imediatamente  

aos Serviços da NOVOTECNA, preferencialmente por via telefónica e dirigir-se imediatamente para a 

área de isolamento; 

 A Coordenação e Direcção devem ser de imediato informadas. De realçar que este processo de 

comunicação deve ser o mais célere e expedito possível;  

 Caso o colaborador necessite de acompanhamento para ir para a área de isolamento (ex. dificuldade de 

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

doente; 

 Com o Colaborador doente (Caso Suspeito de COVID-19) já na área de "isolamento", contactar o SNS 24 

(808 24 24 24) para validação da suspeição e adopção dos procedimentos que foram indicados pelo SNS  

3.3 PROCEDIMENTO PERANTE 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: 

 - Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfecção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de 

contingência; 

 - Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfecção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde. 

Na situação de caso confirmado: 

A NOVOTECNA deve: 

 - Providenciar a limpeza e desinfecção (descontaminação) da área de “isolamento” e do elevador. 

 - Reforçar a limpeza e desinfecção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

 - Dar especial atenção à limpeza e desinfecção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

 - 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. 
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3.4 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 é classificado como: 

“Alto risco de exposição” 

 - Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso. 

 - Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo. 

 - Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objectos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

“Baixo risco de exposição” (casual) 

 - 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). 

 - 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). 

Medida de precaução: vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado, mantendo-se uma comunicação corrente da situação com as autoridades de 

saúde. 

4 DEFINIÇÃO DE ÁREAS FUNCIONAIS 

4.1 EQUIPA OPERATIVA 
• Coordenação Geral: José Viana 

• Logística: Bruno Vieira 

• Serviços Partilhados: Cristina Ralha 

• Formação: Marlene Nogueira 

• Comunicação: Edgar Costa 

• Atendimento: Mário Alcides  

A comunicação com as diferentes áreas funcionais tem como primeira linha o Atendimento através de: 

239  497 730 e geral@novotecna.pt 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS E SEUS CONTACTOS 
Delegado de Saúde: 239 488 282/3/4 

Centro de Saúde de Eiras: 239 499 516 | 239 499 500 

Linha SNS 24 - 808 24 24 24 

 


