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PLANO OPERACIONAL PARA O RETORNO GRADUAL ÀS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS NO IPCA

INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE
15/05/2020

1. INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento
A 10 de março, de acordo com o Despacho (PR) n.o 28/2020, o Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) suspendeu todas as aulas presenciais, deslocações em Portugal 
e no estrangeiro, deslocações oriundas de países e/ou regiões onde existia transmissão 
comunitária do SARS-CoV-2 e atendimento presencial e encerrou todos os espaços de 
forma a contribuir ativamente para a prevenção e controlo da pandemia COVID-19.

O Decreto Lei n.o 10-A/2020 de 13 de março indica, no n.o 1 do artigo 9o, a suspenção das 
atividade letivas e não letivas das Instituições de Ensino Superior.

No dia 17 de abril de 2020 o Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior publica a “Recomendação e esclarecimentos às instituições científicas e de ensino 
superior” onde solicita a elaboração, por parte das instituições científicas e de ensino 
superior, de planos para levantamento progressivo das medidas de contenção em vigor 
em cada instituição, incluindo a reativação faseada de atividades letivas e não letivas 
com a presença de estudantes.

Neste documento é solicitado, às instituições científicas e de ensino superior, a garantia 
das seguintes condições de funcionamento:

• estimulem a continuação da adoção de processos de ensino e aprendizagem a dis-
tância e de teletrabalho, mas promovendo, sempre que possível, a sua combinação 
gradual e efetiva com atividades presenciais, designadamente destinadas a aulas 
práticas, laboratoriais e avaliação final;

• contemplem as fases de implementação identificadas como necessárias por tipo 
de atividade, bem como todas as medidas que garantam o cumprimento das reco-
mendações das autoridades de saúde competentes e as normas técnicas em vi-
gor, nomeadamente ao nível sanitário e de higiene, garantindo sempre condições de 
distanciamento social e assegurando a utilização, por todos, de equipamentos de 
proteção individual, designadamente máscaras de uso geral;

• deem prioridade, nos termos do parágrafo anterior:

a. ao funcionamento das estruturas do sistema nacional de ciência e tecnolo-
gia, designadamente unidades de I&D, laboratórios, infraestruturas físicas, 
tecnológicas, culturais e de artes performativas, médicas, veterinárias e bio-
lógicas, entre outras consideradas prioritárias pelas instituições e que se 
encontrem encerradas ou parcialmente inativas;
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b. à realização de atividades letivas que requeiram para a consecução dos re-
sultados de aprendizagem um contexto laboratorial ou a presença em algu-
ma das estruturas referidas na alínea anterior;

c. ao desenvolvimento de atividades de ensino clínico em ciclos de estudos da 
área da saúde, sempre que os contextos de realização o permitam;

d. à realização de estágios cuja conclusão careça, ainda, de atividades presen-
ciais;

e. à adoção de procedimentos de avaliação presencial de aprendizagens, sem-
pre que o recurso a plataformas tecnológicas não seja considerado adequa-
do;

f. ao funcionamento de serviços de apoio à atividade dos estudantes e das co-
munidades em geral, designadamente serviços de alimentação, alojamento, 

bibliotecas e instalações desportivas.

Recomenda ainda:

• a inclusão, no plano, de medidas especificas para os estudantes estrangeiros que 
regressaram aos seus países de origem;

• a realização de atividades em regime de teletrabalho, nomeadamente em casos vul-
neráveis e grupos de risco;

• realização por meios telemáticos de reuniões, júris de mestrado e de doutoramento, 
júris de concurso no âmbito das carreiras docentes, provas públicas e reuniões de 
órgãos de governo e de gestão.

• alargamento do âmbito de processos administrativos por via digital para estudan-
tes, bem como docentes, investigadores e funcionários, evoluindo efetivamente 

para “secretarias eletrónicas” e uma total desmaterialização de processos.

As instituições devem ainda começar a preparar/planear antecipadamente o próximo 
ano letivo, assegurando condições e práticas preventivas.

Em 15 de maio de 2020 é publicado o Decreto Lei n.o 20-H/2020 que derroga o disposto 
no n.o 1 do artigo 9o do Decreto Lei n.o 10-A/2020, devendo as as instituições científicas e 
de ensino superior garantir a combinação gradual e efetiva de atividades na presença de 
estudantes, docentes e investigadores com processos a distância, bem como de teletra-
balho, designadamente destinadas a aulas e outras atividades, tais como atividades la-
boratoriais, realização de estágios e atividades de avaliação de estudantes, entre outras.

Este diploma indica que as Instituições de Ensino Superior devem respeitar:

a. Os planos de levantamento das medidas de contenção motivadas pela pan-
demia da doença COVID -19, conforme determinado pelas instituições cien-
tíficas e de ensino superior no quadro da sua autonomia, no âmbito do le-
vantamento das medidas gerais de confinamento e da reativação faseada, 
gradual e responsável das atividades na presença de estudantes, docentes 
e investigadores; 
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b. As orientações da Direção -Geral da Saúde e as normas técnicas em matéria 
de higienização, distanciamento físico e de utilização de equipamentos de 
proteção individual, quando obrigatórios, sem prejuízo de atempada avalia-
ção e monitorização.

Neste âmbito, o IPCA, de acordo com o Despacho n.o 43/2020 e através da Comissão 
de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19, elaborou o presente documen-
to que estabelece as medidas para a suspensão progressiva das medidas de contenção 
existentes no IPCA desde o dia 10 de março de 2020.

1.2 Objetivos
Com este documento pretende-se definir os procedimentos para garantir um “IPCA se-
guro” face à pandemia COVID-19. Assim, são objetivos deste plano:

• assegurar o cumprimento das regras de distanciamento social

• assegurar as melhores condições de higiene dos espaços e equipamentos;

• gerir uma situação de suspeita de COVID-19 quer internamente quer em parceria 
com as entidades de saúde;

• formar e informar todos os estudantes e profissionais para o rigoroso cumprimento 

das instruções estabelecidas neste documento.

De forma a alcançar estes objetivos, os procedimentos a cumprir estão agrupados nas 
seguintes dimensões de atuação:

Figura 1 – Dimensões de atuação para garantir um “IPCA seguro”.

A interseção das dimensões apresentadas atravessa a totalidade do IPCA enquanto co-
munidade ativa, no que diz respeito à interação entre as pessoas, os espaços físicos e as 
condições ambientais. 

Pretende-se que as ações e comportamentos sejam antecipadamente previstas e todas 
as possíveis consequências controladas de forma a evitar a transmissão do SARS-CoV-2.

As ações orientam-se, ainda, para a informação específica e detalhada com o propósito 
de consciencialização individual para implementação das práticas.



7

1.3 Estrutura deste plano
De forma a facilitar a consulta deste documento apresenta-se de forma resumida a sua 
estrutura:

• Capítulo 1. Introdução: é realizada a introdução a este plano e são estabelecidos os 
objetivos para o mesmo;

• Capítulo 2. Dimensão I | Comunidade no IPCA: são estabelecidas todas as regras a 
cumprir de forma a minimizar e reduzir a presença do número de pessoas no IPCA;

• Capítulo 3. Dimensão II | Cuidados individuais: são estabelecidas todas as regras 
que devem ser cumpridas por cada elemento da comunidade no IPCA;

• Capítulo 4. Dimensão III | Espaços e Ambiente no IPCA: são estabelecidas todas 
as regras que devem ser cumpridas de forma a organizar os espaços para manter as 
distâncias mínimas de seguranças assim como as boas práticas para assegurar as 
melhores condições de higiene dos espaços e equipamentos;

• Capítulo 5. Dimensão IV | Caso suspeito: Define os procedimentos a colocar em 
prática aquando da existência de um caso suspeito no IPCA;

• Capítulo 6. Dimensão V | Informação e Formação: São definidos os principais pro-
cedimentos que devem ser do conhecimento de toda a comunidade IPCA.

1.4 Elaboração, articulação, validação e divulgação deste documento
Este plano foi elaborado de acordo com a legislação em vigor mencionada no capítulo 
1.1,  com as normas e orientações da Direção Geral de Saúde e está articulado e, quando 
aplicável, é complementado com o “Plano de contingência interno do IPCA” versão 1.2 de 
16/03/2020 e com Despacho (PR) n.o 43/2020 de 30/04/2020.

Este plano foi validado pela  Unidade de Saúde Pública da ACES Cávado III - Barcelos/
Esposende.

Este documento será difundido por via digital a toda a comunidade IPCA e encontra-se 
na página de internet na área dedicada à COVID-19.

2. DIMENSÃO I | COMUNIDADE NO IPCA
De forma a garantir um “IPCA seguro” é necessário reduzir o número de elementos da 
comunidade presente nas instalações do IPCA (campus e polos). Assim, deve-se:

1. Atender a todas as informações provenientes das autoridades de saúde que pos-
sam conduzir à alteração deste plano ao nível da comunidade presente no IPCA;

2. Manter o funcionamento das atividades letivas em regime de ensino a distância 
até ao final do presente ano letivo, com exceção das aulas práticas e laboratoriais 
previstas no plano de retorno das Escolas. A avaliação contínua deve manter-se 
pela via digital, salvo raras exceções desde que devidamente justificadas e funda-
mentadas;
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3. Manter a realização de reuniões e provas académicas por meios telemáticos (ví-
deo ou conferência) até final de maio. A partir de junho deve ocorrer um retorno 
gradual das reuniões e provas académicas à forma presencial;

4. Marcar previamente todas as aulas práticas, laboratoriais, oficinais e utilização de 
equipamentos e materiais específicos;

5. Evitar aulas presenciais com duração superior a 2 h;

6. Manter, paralelamente aos serviços presenciais que retomam de forma gradual, 
todas as medidas de apoio aos estudantes pela via digital, designadamente no 
âmbito pedagógico, serviços de biblioteca e estruturas de apoio social indireto;

7. Informar os estudantes inseridos em programa de mobilidade internacional e que 
tenham regressado aos seus países que devem aí permanecer concluindo o pro-
grama, incluindo avaliação, em regime de ensino a distância;

8. Assegurar o retorno progressivo e gradual dos serviços presenciais, sem prejuízo 
de se manter o regime de teletrabalho e a realização de atividades a distância, 
incluindo o atendimento ao público através de plataformas eletrónicas, email, te-
lefone ou via postal;

9. Salvaguardar os colaboradores do IPCA, integrados em regimes especiais, desig-
nadamente grupos vulneráveis e de risco, privilegiando-se o regime de teletra-
balho. Caso não seja possível esta situação, devem ser avaliados pelo médico do 
trabalho, previamente ao regresso, e adotadas medidas para minimizar contacto 
com outras pessoas;

10. Adotar estratégias de rotação periódica dos colaboradores e das equipas de tra-
balho;

11. Fomentar o acesso condicionado de visitantes e fornecedores às instalações do 
IPCA.

3. DIMENSÃO II | CUIDADOS INDIVIDUAIS
De forma a garantir um “IPCA seguro” é necessário que toda a comunidade cumpra um 
conjunto de boas práticas aquando da sua presença nas instalações (campus e polos). 
Assim, todos os elementos da comunidade devem:

1. Manter-se em casa se tiver qualquer sintoma de COVID-19 ou se apresentar sin-
tomas durante a permanência no IPCA proceder de acordo com capítulo 5;

2. Utilizar o kit “IPCA cuida de ti” que será fornecido e que contém: máscara co-
munitária, solução antissética de base alcoólica (SABA), luvas, procedimento das 
regras a cumprir no IPCA;

3. Colocar máscara comunitária (ver ponto 6.4), salvo os grupos vulneráveis, que 
devem utilizar máscara cirúrgica, logo que entrem nas instalações ou transportes 
do IPCA – poderá ser utilizada viseira pelos docentes nas aulas e colaboradores 
quando fazem atendimento desde que esteja assegurada uma distância mínima 
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de 1,5 m sendo o ideal de 2 m. A máscara pode não ser utilizada nas seguintes 
situações: aquando das refeições da cantina/bar e quando há pessoas sós num 
espaço e ainda na utilização de máquinas/equipamentos onde a máscara e/ou 
luvas de proteção fazem parte dos equipamentos de proteção individual de uso 
obrigatório;

4. Desinfetar as mãos (ver pontos 6.1 e 6.3) à entrada e saída dos edifícios, à entrada 
das salas/serviços/laboratórios/oficinas/auditórios, nas filas para a cantina/bar, 
antes e depois de utilizar máquinas de vending, fotocopiadoras e caixas multiban-
co e à entrada dos transportes do IPCA, com a SABA disponibilizada; 

5. Lavar as mãos várias vezes ao dia (ver pontos 6.2 e 6.3) enquanto permanecem no 
IPCA;

6. Utilizar, para secagem das mãos, papel descartável em detrimento dos secadores 
que devem estar desligados;

7. Manter as regras de etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para lenço de utiliza-
ção única, ou para o braço com o cotovelo fletido;

8. Manter a distância mínima de 1,5 m sendo o ideal 2 m e evitar aglomerados de 
pessoas;

9. Preferir a permanência em espaços abertos em detrimentos dos fechados entre 
as aulas e nos tempos livres;

10. No espaço exteriores dos edificios circular sempre pela esquerda;

11. Higienizar, antes e depois da utilização, todas as superfícies e equipamentos pas-
síveis de contacto frequente e por várias pessoas nomeadamente: mesas e ca-
deiras das salas, mesas e cadeiras da cantina/bar, micro-ondas, teclados e ratos. 
Para tal existe uma solução desinfetante adequada e papel descartável junto des-
tes equipamentos;

12. Não partilhar objetos pessoais;

13. Higienizar frequentemente os telemóveis retirando e higienizando também as ca-
pas com solução desinfetante adequada;

14. Privilegiar o pagamento por cartão Multibanco, e quando possível com uso de 
tecnologia contactless;

15. Usar luvas em situações em que é estritamente necessário em particular, na utili-
zação dos recursos documentais na biblioteca. Neste caso, deve-se lavar as mãos 
antes de calçar as luvas, iniciar e terminar a atividade sem interrupção, e lavar 
as mãos no final. Não utilizar as luvas noutras atividades diferentes. As luvas de-
vem ser colocadas nos contentores identificados com “resíduo passível de SAR-
S-CoV-2”;

16. Ocupar os lugares nos autocarros, salas/laboratórios/oficinas/auditórios, canti-
nas/bares, biblioteca que não se encontram restringidos para tal;
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17. Colocar nos contentores identificados com “resíduo passível de SARS-CoV-2” to-
dos os resíduos gerados e relacionados com a prevenção do contágio (máscaras, 
luvas, lenços de papel, etc.);

18. Reduzir o n.o de viagens nos transportes públicos privilegiando deslocações a pé, 
de bicicleta ou outro meio de transporte.

4. DIMENSÃO III | ESPAÇOS E AMBIENTE NO IPCA
A gestão dos espaços e do ambiente nas instalações é crucial para garantir um “IPCA 
seguro” e reduzir a transmissão comunitária do SARS-CoV-2. 

4.1 Espaços no IPCA
A organização dos espaços do IPCA está pensada para minimizar o contacto entre os 
vários elementos da comunidade. Assim, deve-se:

1. Atender a todas as informações provenientes das autoridades de saúde que pos-
sam conduzir à alteração deste plano ao nível da organização dos espaços;

2. Ocupar lugar nos vários espaços de forma a evitar-se posições “frente a frente”;

Acessos

3. Utilizar as zonas identificadas no pavimento para circulação e manter as distân-
cias também assinaladas;

4. Usar as escadas em detrimento do uso de elevadores. O elevador deverá apenas 
ser utilizado em caso de necessidade, por exemplo, por pessoa com mobilidade 
condicionada, que deverá utilizá-lo, preferencialmente, sozinha;

5. Suprimir todas as barreiras físicas, mantendo as portas permanentemente des-
trancadas e preferencialmente na posição aberta sempre que possível, incluindo 
as que são de abertura por código, cartão, etc., minimizando assim os pontos de 
contacto frequente por várias pessoas;

6. Não ocupar os lugares marcados como “proibido”; 

Receções/balcões e secretárias de atendimento

7. Colocar barreira física, tipo acrílico, nos balcões de atendimento ao público e nas 
secretárias de atendimento, quando necessário. Colocar doseadores de SABA;

8. Marcar o pavimento com a distância de segurança de 1,5 m, sendo 2 m a situação 
ideal;

9. Cumprir a distância de segurança relativamente às zonas de atendimento ficando 
atrás da marcação;

Biblioteca

10. Reduzir a ocupação da biblioteca e salas adjacentes de forma a garantir a distân-
cia de segurança de 1,5 m, sendo 2 m a situação ideal; 
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11. Utilizar as duas salas adjacentes que funcionarão como espaços de apoio à bi-
blioteca, especialmente destinadas à consulta e ao estudo, as quais só podem ser 
utilizadas desde que haja prévia marcação para que seja controlada a capacidade 
da mesma;

Gabinetes/serviços/salas de aula/laboratórios/oficinas

12. Reduzir a ocupação destes espaços de forma a garantir, a distância de segurança 
de 1,5 m, sendo 2 m a situação ideal; 

13. Preparar previamente, por parte dos docentes, as aulas de laboratório, tendo em 
consideração a utilização de máquinas/equipamentos por diferentes alunos, ga-
rantindo a regra do distanciamento social entre eles e a higienização dos equipa-
mentos/máquinas entre utilizações;

14. As turmas devem ocupar sempre a mesma sala e os estudantes o mesmo lugar;

15. Realizar os exames presenciais em auditório ou em salas de maior dimensão. A co-
locação dos alunos deve ser realizada por filas de mesas intercaladas, garantindo 
uma fila horizontal vazia alternadamente e com 2 lugares de intervalo entre cada 
aluno. Na entrada para o auditório/sala os alunos não devem estar aglomerados; 

Auditórios

16. Reduzir a capacidade destes espaços, garantindo a distância de segurança de 1,5 
m, sendo 2 m a situação ideal; 

Espaços de refeição

17. Promover a utilização dos espaços exteriores sempre que as condições climaté-
ricas o permitam;

18. Definir e cumprir as distâncias de segurança na fila, marcadas no pavimento;

19. Reorganizar os espaços de refeição de modo a assegurar uma distância de segu-
rança entre os utilizadores de 1,5 m, sendo 2 m a situação ideal;

20. Efetuar o controlo da entrada do número de pessoas, de modo a garantir que es-
tes espaços não excedem, no máximo, 50 % da lotação;

Transportes

21.  Restringir a ocupação dos lugares nos transportes do IPCA (no máximo 2/3 da 
ocupação).

4.2 Ambiente no IPCA
Em relação às melhores condições de higiene definiu-se:

1. Atender a todas as informações provenientes das autoridades de saúde que pos-
sam conduzir à alteração deste plano ao nível das condições de higienização;

2. Manter janelas e/ou porta abertas dos vários espaços para garantir a ventilação 
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natural e permanente (6 a 12 ventilações por hora), sem originar correntes de ar 
prejudiciais à saúde dos ocupantes;

3. Minimizar a utilização dos equipamentos de ar condicionado e quando utilizados 
não selecionar a opção “recirculação de ar”;

4. Ao nível de processos administrativos, todos os documentos devem circular em 
formato digital, sendo de evitar a impressão e manuseamento de documentos 
em papel e reduzido estes documentos nos processos de arquivo. Quando não é 
possível a circulação em formato digital, assegurar que, previamente à entrega de 
qualquer documento ou recurso em papel, as mãos são devidamente higienizadas 
(ver 6.1 e 6.2); 

Higienização

5. Disponibilizar solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos trans-
portes do IPCA, edifícios, biblioteca, serviços, salas/laboratórios/oficinas, audi-
tórios, bares, cantinas, receções e nas máquinas de vending, caixas multibanco, 
balcões/secretárias de atendimento; 

6. Elaborar plano de higienização de todas instalações/equipamentos acordo com a 
orientação DGS n.o 014/2020 de 21/03/2020;

7. Reforçar a higienização com solução desinfetante adequada de todas as superfí-
cies passíveis de contacto frequente e por várias pessoas, pelo menos duas vezes 
por dia (instalações sanitárias, corrimões, puxadores portas, interruptores, eleva-
dores, teclados máquinas vending, fotocopiadoras, etc);

8. Proceder à higienização antes e depois da utilização todas as superfícies e equi-
pamentos passíveis de contacto frequente e por várias pessoas (ver 6.6) nomea-
damente: mesas e cadeiras das salas, mesas e cadeiras da cantina/bar, micro-on-
das, teclados e ratos. Para tal existe uma solução desinfetante adequada e papel 
descartável junto destes equipamentos;

9. Aquando da receção de encomendas, nunca as colocar sobre a mesa sem antes 
higienizar a embalagem com papel descartável embebido em solução desinfetan-
te adequada – caso a encomenda seja acidentalmente colocada sobre a mesa 
desinfetar a mesa após a remoção da encomenda;

Biblioteca

10. Para a consulta de livros deve-se utilizar luvas fornecidas na biblioteca, cumprin-
do o procedimento definido de colocação das luvas (ver ponto 6.5);

11. Os livros requisitados para saída da biblioteca são colocados em “quarentena”, 
quando devolvidos, durante, pelo menos, 72h;

Laboratórios/oficinas

12. Promover a higienização pelo utilizador dos vários equipamentos e ferramentas 
antes e depois da sua utilização nas aulas (ver 6.6). Para tal existe uma solução 
desinfetante adequada e papel descartável junto destes equipamentos;
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Espaços de refeição

13. Embalar individualmente os utensílios (facas, garfos, colheres, etc.) e guardana-
pos;

14. Preferencialmente, não permitir a venda de produtos não embalados e a utiliza-
ção de temperos em regime de self-service;

15. Garantir a higienização das mesas e cadeiras antes e após refeição pelo utilizador 
(ver 6.6). Será disponibilizada uma solução desinfetante adequada e papel descar-
tável;

Transportes

16. Higienizar todos os corrimões, apoios de braços e outras zonas de contacto com 
as mãos antes e depois de cada viagem;

17. Proceder à desinfeção do autocarro periodicamente.

Resíduos

18. Colocar recipientes, devidamente identificados, para deposição dos resíduos 
suspeitos de estarem contaminados por SARS-CoV-2 (ex: máscaras, luvas de 
proteção, etc);

19. Implementar um protocolo de eliminação de resíduos suspeitos de estarem con-
taminados por SARS-CoV-2.

5. DIMENSÃO IV | CASO SUSPEITO de COVID-19

5.1 Sintomas e procedimento individual de caso suspeito
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas semelhantes a uma gripe co-
mum, incluindo febre, tosse seca, cansaço e dificuldade respiratória. Algumas pessoas 
podem ter ainda dores, congestão e/ou corrimento nasal, garganta inflamada ou diarreia.

Caso apresente um destes sintomas deve:

• Dirigir-se para o espaço de isolamento temporário: a localização e os percursos 
para os espaços de isolamento temporário estão devidamente assinalados através 
de sinalética apropriada.

• CAMPUS DO IPCA – Sala do piso -1 do Edifício A
• POLO DE GUIMARÃES – Sala 2 do Edifício Pedagógico
• POLO DE FAMALICÃO – Sala dos professores

• Contactar a Linha de Saúde 24 – 800 24 24 24
• Contactar com a Comissão através das Linhas de Emergência do IPCA - 253 80 21 99;
• Seguir as orientações que lhe forem transmitidas;
• Seguir ponto 4, descrito nos “ procedimentos perante  a identificação de um caso sus-

peito” da orientação n.o 24 /2020 de 8 de maio da DGS e procedimento da Figura 2.
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Figura 2 – Fluxograma do procedimento individual em caso suspeito.
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5.2 Características dos espaços de isolamento
Nos espaços de isolamento temporário existem:

• máscaras, 
• luvas, 
• lenços de papel, 
• solução antissética de base alcoólica para as mãos (SABA) – junto à porta no exte-

rior e no interior, 
• termómetro
• outro equipamento útil para minimizar o perigo de contaminação;
• telefone;
• acesso à Internet;
• outros bens ou meios que se revelem necessários;
• contentor de resíduos de abertura não manual devidamente identificado, revestido 

por saco plástico, à saída do espaço;

• este documento.

5.3 Apoio ao suspeito de COVID-19
Caso o suspeito de COVID-19 necessite de apoio deve-se:

Antes do apoio e antes de entrar no espaço de isolamento

• higienizar com papel embebido em SABA a maçaneta da porta;
• solicitar ao suspeito para se afastar o mais possível da porta;
• abrir a manter a porta aberta;
• higienizar as mãos;
• colocar a máscara cirúrgica;
• colocar as luvas descartáveis;

• manter a distância de segurança (mínimo 2 metros), se possível.

Depois do apoio e antes de sair do espaço de isolamento 

• manter a distância de segurança (mínimo 2 metros) 
• retirar as luvas pela parte interior junto ao pulso e colocar no contentor de resíduos;
• higienizar as mãos;
• retirar a máscara puxando pelos fios e nunca pela parte da frente da mesma, e co-

locar no contentor de resíduos;

• higienizar as mãos;

Depois de sair do espaço de isolamento 

• fechar a porta;
• higienizar as mãos.
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5.4 Tratamento do espaço de isolamento após saída do suspeito de COVID-19
Após a saída do suspeito da área de isolamento a Comissão deve providenciar a limpe-
za e desinfeção do espaço de acordo com as instruções presentes na Orientação n.o 
014/2020 de 21/03/2020.

Os resíduos devem ser fechados no saco e encaminhados para operador autorizado de 
resíduos hospitalares categoria III.

5.5 Acompanhamento do caso pela Comissão

A Comissão de Gestão do Plano de Contingência Interno COVID-19 fará o acompanha-
mento dos casos suspeitos e validados mantendo sempre todos os dados anonimizados.

A Comissão manterá contacto com as autoridades de saúde para desencadear os pro-
cedimentos necessários em relação às pessoas que estiveram em contacto com o sus-
peito, à higiene dos espaços e outros procedimentos necessários.

Informará também os serviços de segurança e saúde ocupacional do IPCA.

6. DIMENSÃO V | INFORMAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO

Para assegurar o correto cumprimento deste plano devem ser promovidas ações de in-
formação e consciencialização de toda a comunidade acerca das práticas definidas nos 
capítulos anteriores e dos vários procedimentos descritos neste ponto. 

Estas ações passam por:

• difusão via email para todo os elementos do IPCA;
• disponibilização na página da internet;
• sensibilização feita nas aulas pelos docentes.

6.1 Procedimento para higienização das mãos com SABA
Para uma correta higienização das mãos solução antissética de base alcoólica (SABA) 
(adaptado de DGS Norma n.o 007/2020 de 29/03/2020):
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6.2 Procedimento para higienização das mãos com sabão/água 
Para uma correta higienização das mãos com sabonete e água proceder da seguinte for-
ma (adaptado de DGS Norma n.o 007/2020 de 29/03/2020):

6.3 Situações em que é necessário higienizar as mãos
As mãos devem sempre ser higienizadas (com SABA ou água/sabão) nas seguintes situa-
ções:

1. à entrada e saída dos edifícios do IPCA;

2. à entrada e saída das salas/laboratórios/oficinas/auditórios;

3. à entrada da cantina e bares;

4. antes de calçar as luvas e depois de as remover;

5. antes e após comer ou beber;

6. após o uso das instalações sanitárias;

7. após o contacto com superfície de utilização comum por várias pessoas.

8. várias vezes durante o dia.
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6.4 Procedimento para colocação e remoção da máscara
Para colocar a máscara deve-se (adaptado de DGS Orientação n.o 003/2014 de 
28/04/2014):

Para retirar a máscara deve-se (adaptado de DGS Orientação n.o 003/2014 de 28/04/2014):

1. Higienizar as mãos de acordo com pontos 6.1 ou 6.2;

2. Retirar a máscara pelos elásticos e nunca tocando na parte da frente porque 
pode estar contaminada;

3. Colocar a máscara nos contentores de resíduos destinados para o efeito;

4. Higienizar as mãos de acordo com pontos 6.1 ou 6.2.

6.5 Procedimento para colocação e remoção de luvas
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6.6 Procedimento para desinfeção de superfícies pelo utilizador 
Todas as superfícies passiveis de contacto por vários utilizadores devem ser desinfeta-
das pelo utilizador. Exemplo dessas situações: equipamentos e mesas nas salas/labora-
tórios/oficinas, mesas/cadeiras na cantina e bares, teclado e ratos de computadores, 
teclados das máquinas de vending e caixas multibanco, etc

1. Embeber, de forma abundante, papel descartável em solução desinfetante ade-
quada;

2. Passar em todas as superfícies utilizadas;

3. Descartar o papel no contentor de resíduos.

7. DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA

• DGS Orientação n.o 003/2014 de 28/04/2014 - Equipamentos de proteção indivi-
dual para agentes biológicos de tipo 4.

• DGA Orientação n.o 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas.

• DGS Norma n.o 007/2020 de 29/03/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção por 
SARS-CoV-2 (COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

• Orientação n.o 014/2020 de 21/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao públi-
co ou similares.

• DGS Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (CO-
VID-19); 2020.
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