
 

  

 

  

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame 

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

(COVID-19)  



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 2 

 

 

Índice 

1. ENQUADRAMENTO  3 

1.1. O QUE É A COVID-19 3 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 3 

1.3. COMO SE TRANSMITE 3 

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  3 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O EVENTO “O Corcunda de Notre Dame” 4 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS, LOCAIS E LOTAÇÃO 5 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS, INTERVENIENTES E CONTACTOS 5 

3.3. DEFINIÇÃO DE REGRAS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA   6 

3.4. REGRAS DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOS PELOS ESPECTADORES 7 

4. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO  7 

4.1. FLUXO DE INFORMAÇÃO 9 

5. ANEXOS 10 

  



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 3 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia 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 a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde 

adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.  

 

1.1. O QUE É A COVID 19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). O coronavírus intitulado 

COVID-19 foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente 

nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. 

A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

O agente causal da COVID-19, é o novo Coronavírus SARS-CoV-2. 

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

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), e dores musculares 

generalizadas.  

 

1.3. COMO SE TRANSMITE 

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.  

 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em 

ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser tomadas para assegurar a minimização da transmissão 

da doença nestes contextos.  

 

2. DEFINIÇÃO CASO SUSPEITO 

De acordo com a norma 004/2020 de 23.03.2020, atualizada a 19.04.2021, é considerado caso suspeito de infeção 

por SARS-CoV-2 (COVID 19): 

a. Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória aguda com pelo menos um dos seguintes sintomas: 

i. Tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a cefaleias ou mialgias,  

ou 

ii. Febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível,  

ou 
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iii. Dispneia / dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível.  

b. Anosmia, ageusia ou disgeusia de início súbito. (perda parcial ou total do olfacto, ou a perturbação ou 

diminuição do paladar) 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O EVENTO “O Corcunda de Notre Dame” 

De 29 de maio a 3 de junho, realizam-se várias sessões do espetáculo “O Corcunda de Notre Dame”, enquadrado 

nas comemorações do “Dia da Criança”, com o propósito de assinalar a data e levar cultura e animação a todas as 

crianças do concelho, em vários espaços municipais, decisão fundamentada nos critérios definidos na RCM n.º 

19/2021, de 13 de março, que define a estratégia de desconfinamento do governo. 

No entanto, no atual quadro de pandemia, para que esta iniciativa promovida pelo Município ocorra em segurança, é 

necessário definir regras de organização e funcionamento para os espaços e para os intervenientes, de acordo as 

medidas preventivas e de resposta presentes nas normas e orientações da Direção-Geral de Saúde, que constituem 

pontos importantes na prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, assim como definir o procedimento a adotar 

por todos os intervenientes perante um caso suspeito. 

 

Neste contexto, é elaborado o Plano de Contingência para o evento “O Corcunda de Notre Dame”, de acordo a 

Orientação da Direção Geral de Saúde n.º 28/2020, de 28 de maio, atualizada a 16 de abril de 2021 - utilização de 

equipamentos culturais, sendo desenvolvidas as ações infra: 

a. Identificação das iniciativas, locais e lotação dos espetáculos; 

b. Identificação dos responsáveis, intervenientes e contactos; 

c. Definição das Condições e Regras de Organização e Segurança para as iniciativas que se realizam  

d. Definição do procedimento a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;  

e. Definição de áreas de isolamento;  

f. Formação a todos os funcionários relativa ao Plano de Contingência e às medidas de prevenção e controlo 

da transmissão da COVID-19 e procedimentos de limpeza; 

g. Divulgação e afixação em locais visíveis das regras de segurança definidas, bem como dos folhetos 

elaborados sobre o uso de máscara, medidas de distanciamento, lavagem das mãos e etiqueta respiratória. 

 

Estabelece e documenta os procedimentos de decisão, coordenação e acompanhamento operacional das ações face 

à infeção por Coronavírus (COVID 19). Aplica-se a todas as iniciativas desenvolvidas, identificadas no ponto 3.1, e 

abrange de igual forma a toda a população que frequenta, trabalha ou se encontre nas suas instalações. 

Público – Todas as pessoas que são portadoras de bilhete para assistir ao espetáculo; 

Entidade Promotora – Entidade que promove o espetáculo - Câmara Municipal de Serpa 

Entidade Externa – Entidade que realiza o espetáculo, quando não coincidente com a Entidade Promotora 

Não prevê ações de cuidados médicos dos utilizadores que venham a ficar infetados com o vírus. Nesta situação os 

utilizadores deverão recorrer às entidades de prestação de cuidados de saúde, dando prioridade ao contacto com a 
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linha SNS 24 (808 24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela Direção-Geral de Saúde e cooperando 

sempre com as autoridades de saúde.  

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS INICIATIVAS, LOCAIS E LOTAÇÃO 

Identificação das iniciativas e dos locais: 

 Dia 29 de maio, sábado | 16h00 | Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento  

 Dia 30 de maio, domingo | 18h30 | Salão Polivalente, Vila Verde de Ficalho  

 Dia 31 de maio, segunda-feira | 18h30 | Salão Polivalente de Pias  

 Dia 1 de junho, terça-feira | 18h30 | Cineteatro Municipal de Serpa  

 Dia 2 de junho, quarta-feira | 18h30 | Sociedade Recreativa 1.º de junho de Brinches  

 Dia 3 de junho, quinta-feira | 18h30 | Salão Polivalente de Vale de Vargo  

 

Lotação: 

Lotação: Sociedade 1.º de Junho de Brinchense – 44 lugares 

Lotação: Cine Teatro Municipal de Serpa – 194 lugares (aplica-se o Plano de contingência elaborado para este 

espaço) 

Lotação: Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, Salão Polivalente de Pias, Salão Polivalente de Vale de Vargo 

– 50 lugares 

Lotação: Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento – 100 lugares 

 

A disposição do mobiliário, cadeiras e palco, bem como a indicação das entradas e saídas, são conforme plantas 

constantes do ANEXO I 

 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS, INTERVENIENTES E CONTACTOS 

Identificação dos Responsáveis 

A direção e coordenação é da responsabilidade da Vereadora que superintende a Divisão de Cultura e Património, 

responsável pela organização do evento, Odete Bernardino Afonso Borralho, sendo a aplicação e gestão no local da 

responsabilidade da Chefe do Gabinete de Educação e Acão Social, Sara de Guadalupe Abraços Romão e da 

Técnica, Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, coadjuvadas pelos funcionários afetos à DCP, indicados no. 

 

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços, nomeadamente:  

 

Gabinete de Ação Social e Educação e Divisão de Cultura e Património  

- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano; 

- Afetação de recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública previstas no Plano; 

- Assegura a montagem da logística; 

- Assegura a higienização dos locais. 
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Trabalhadores da DCP afetos ao apoio do teatro "O Corcunda de Notre Dame" a realizar pela Associação Ronda: 

 29 de maio - Vila Nova de São Bento - 16 h - António Sota e Vítor Nuno Canhita 

 30 de maio - Vila Verde de Ficalho - 18h30 - Marcos Borges e Vitor Nuno Canhita 

 31 de maio – Pias - 18h30 - Hugo Bentes e Marcos Borges 

 1 de junho -  Serpa - 18h30 - Hugo Bentes, Marcos Borges e Vitor Nuno Canhita 

 2 de junho – Brinches - 18h30 - Carla Serra e Marcos Borges 

 3 de junho - Vale de Vargo - 18h30 - Carla Serra e Marcos Borges  

 

Secção de Aprovisionamento 

- Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos serviços 

(produtos de higiene, limpeza, kits de proteção individual, etc.). 

 

Serviço de Recursos Humanos e Serviço Municipal de Proteção Civil 

- Definição de Regras de Organização e Segurança; 

- Elaboração do Plano de Contingência; 

- Acompanhamento da implementação do Plano. 

 

Ponto Focal: Carlos Alberto Bule Martins Alves, contacto: 284 540 100 

Serviço de Proteção Civil Municipal: Francisco Bentes, contacto: 926 659 211 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde pública), contacto: 284 325 821 

 

3.3. DEFINIÇÃO DE REGRAS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA   

Regras de Organização e Segurança Sanitária para os Espaços Identificados no ponto 3.1 

- A área de isolamento encontra-se definida nos diversos equipamentos, no entanto, sendo o espetáculo de curta 

duração, não é expetável o surgimento de caso suspeito, uma vez que não é permitido o acesso ao espaço 

caso seja manifestado sintoma febril por qualquer pessoa. No entanto, caso seja necessário proceder ao 

isolamento de espetador, ator ou funcionário, encontra-se definido o procedimento a adotar, bem como, o fluxo 

de informação que deverá ser verificado. 

- Limitação de nº de espectadores (lotação), conforme ponto 3.1; 

- Colocação de cartazes com indicação das regras a cumprir, bem como com as medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID 19, conforme ANEXO II; 

- Antes e no final do espetáculo, a zona de público e a zona de camarins é higienizada e desinfetada, conforme 

procedimento elaborado em conformidade com a orientação 14/2020 de 21 de março, ANEXO III 

- Todos os funcionários estão obrigados ao uso de máscara; 

- Todos os elementos da entidade externa (companhia de teatro) estão obrigados ao uso de máscara; 

- As portas de acesso são mantidas abertas, sempre que possível, para permitir a passagem de pessoas, 

evitando o seu manuseamento; 

- Os espetáculos realizam-se com os lugares identificados com cadeiras; 
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- As entradas são limitadas aos titulares de bilhete de ingresso mediante reserva e levantamento prévio, apesar 

dos espetáculos serem gratuitos; 

- A bilheteira abre às meia hora antes do início dos espetáculos, como forma de evitar concentração de pessoas 

à entrada; 

- O acesso ao espetáculo é controlado pelo colaborador técnico do espetáculo, que se encontra obrigado ao uso 

de máscara; 

- É implementado o distanciamento de 1,5 m a 2m entre cadeiras, não sendo possível alterar a localização 

destas. Apenas os coabitantes podem estar lado a lado; 

- Não é permitida a utilização de instalações sanitárias; 

- Sempre que possível, é feito um circuito de entrada e outro de saída; 

- Antes e no final dos espetáculos, é feita desinfeção das cadeiras; 

- A entrada no recinto deve ser realizada por ordem de fila e de lugar, no sentido do lugar mais afastado da 

entrada para a entrada; 

- A saída do recinto deve ser feita no sentido do lugar mais próximo da saída para a saída;  

- No âmbito do evento, a permanência pelo público é limitada ao tempo estritamente necessário, ou seja, 

enquanto decorre o mesmo, e aos espaços afetos para o efeito;  

- Os intervalos são evitados, de forma a evitar deambulação de espetadores; 

 

3.4. REGRAS DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOS PELOS ESPECTADORES: 

As regras de acesso às instalações são afixadas à entrada da área destinada ao público: 

- Uso obrigatório de máscara, a partir dos 10 anos; 

- Desinfeção das mãos à entrada e à saída do edifício; 

- Respeitar as regras de etiqueta respiratória; 

- Respeitar o distanciamento físico de 2m, com exceção dos coabitantes; 

- Respeitar escrupulosamente o lugar atribuído; 

- Respeitar escrupulosamente as indicações dos funcionários da CMS; 

- Caso apresentem sintomatologia compatível com COVID-19, devem abster-se de frequentar o espetáculo. 

 

 

4. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO  

Todos os funcionários da CMS afetos aos eventos a realizar estão informados sobre o Plano de Contingência e os 

procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.  

Público/Entidade Promotora/Entidade Externa 

1) Perante a identificação de um caso suspeito num espetador (se detetado no recinto ou espaço), este é 

encaminhado para a área de isolamento, pelo caminho mais curto, acompanhado pelo funcionário da 

Câmara Municipal de Serpa de serviço ao espetáculo; 
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2) Assim que o espetador seja deslocado para a área de isolamento, o funcionário da CMS informa a 

coordenadora do Plano, Maria Manuel Oliveira, ou a pessoa designada para sua substituição, através do 

número de telemóvel previamente definido, que informa o Serviço Municipal de Proteção Civil, Francisco 

Bentes, através do n.º 926 659 211; 

3) Já na área de isolamento, o espetador contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24), e procede de acordo com 

as indicações dadas; 

4) O funcionário deve garantir a colocação de máscara e o distanciamento de 2m do espetador e informar o 

colega de serviço da situação; 

5) O funcionário que acompanha o espetador deve cumprir com as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização/desinfeção das mãos, evitando sempre levar as mãos à zona da 

boca, nariz e olhos;  

6) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo espetador com 

indicação de caso suspeito, nos termos do Procedimento de Limpeza e Desinfeção (Orientação 14/2020 da 

DGS); 

7) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

Funcionário 

1) O funcionário informa o colega de grupo da sua sintomatologia e dirige-se para a área de isolamento, pelo 

caminho mais curto, evitando sempre tocar em superfícies; 

2) Já na área de isolamento o funcionário contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24), e procede de acordo com 

as indicações dadas; 

3) O colega informa a coordenadora do Plano, Maria Manuel Oliveira, ou a pessoa designada para sua 

substituição, através do número 284 544 597, que informa o Serviço Municipal de Proteção Civil, Francisco 

Bentes, através do n.º 926 659 211; 

4) Procede-se de imediato à limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo funcionário, nos termos 

do Procedimento de Limpeza e Desinfeção (Orientação 14/2020 da DGS); 

5) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

  



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 9 

 

4.1. FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRE – Técnico Responsável pelo Evento (Funcionário afeto ano dia do evento) 

PF – Ponto Focal – Coordenador Operacional do Plano (V. Carlos Alberto Bule Martins Alves) 

SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil (Francisco Miguel Bentes) 

Público/Entidade Promotora/Entidade Externa – Todas as pessoas que acedem às instalações, à exceção dos funcionários da CMS 

 

 

 

Aparecimento de Sintomas 

Público / Entidade Promotora / Entidade Externa - informa o funcionário da CMS 

de serviço, que informa o TRE, ou o substituto em sua ausência, e dirige-se ou é 

dirigido para a área de isolamento 

Funcionário – informa o TRE, ou o substituto em sua ausência, e dirige-se para a 

área de isolamento 

 

O TRE informa o Ponto Focal (PF) 

 

O Público / Entidade Promotora / Entidade 

Externa ou Funcionário), já na área de 

isolamento, contacta o SNS 24 (808 24 24 

24) e segue as orientações do SNS  

O PF informa o Presidente da Câmara e 

articula a resposta com as Autoridades de 

Saúde e o Serviço Municipal de Proteção Civil 

Autoridade de Saúde Local informa a 

CMS dos resultados laboratoriais 

positivos e procede à gestão de 

contactos, em coordenação com o PF e o 

SMPC 

Caso confirmado 

Contactos: 

PF – Carlos Alberto Bule Martins Alves, contacto: 

284 540 100 

TRE – Contacto: 284 540 100 

SMPC - Francisco Bentes, contacto: 926 659 211 

 

Autoridade Local de Saúde - Beja (unidade de saúde 

pública), contacto: 284 325 821 

 

Linha SNS 24 (808 24 24 24) 
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As situações não previstas no presente plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

Serpa, 25 de maio de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 11 

 

ANEXOS  
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ANEXO I – PLANTAS INDICATIVAS DE LOTAÇÂO E DISPOSIÇÂO DA SALA 
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ANEXO II – CARTAZES 
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ANEXO II – PROCEDIMENTO DE LIMPEZA (versão 7 de 7 de setembro) 

 

 

Medidas Essenciais e Prioritárias – Reforço de limpeza (extraído do Plano de Contingência da CMS) 

Aumentar a periodicidade e o cuidado na lavagem dos espaços de utilização comum dentro das instalações, 

nomeadamente, salas de reunião, salas de estar, refeitórios, cozinhas e zonas sanitárias, seguindo as instruções e 

técnicas descritas  

PONTO 1 - REGRAS GERAIS 

A limpeza dos Edifícios da Câmara Municipal de Serpa é reforçada e são respeitados os seguintes procedimentos 

gerais pelos trabalhadores afetos a esta atividade, sendo os mesmos devidamente formados e informados de todos 

os procedimentos abaixo descritos:  

 Não usar vassouras, espanadores ou outro utensílio/equipamento de limpeza do pó a seco, pelo que 

preferencialmente, deverão ser utilizados os aspiradores com deposito de água; 

 Realizar a limpeza do pó por meios húmidos, utilizando-se para o efeito um pano embebido em água e 

detergente, a fim de remover não só o pó como a sujidade em geral; 

 Limpar com movimentos de limpeza suaves, de forma a minimizar o levantamento de partículas; 

 Na higienização de instalações em geral, deve utilizar, com alguma regularidade, a técnica por termo 

nebulização com recurso a um desinfetante de amplo espectro, permitindo alcançar áreas de difícil acesso. 

 Utilizar o detergente adequado à superfície a tratar; 

 Utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, nomeadamente, aventais ou bata, toucas, cobre 

sapatos, manguitos, óculos de proteção ou viseiras, as luvas e a máscara, conforme os níveis de risco, 

determinados pela técnica de segurança, para cada espaço, cumprindo com as regras para a sua colocação 

e retira de forma correta; 

 Deve existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência 

com que é realizada; 

 Cumprir sempre as regras definidas internamente. 

 

PONTO 2 - FREQUÊNCIA DA LIMPEZA 

Limpeza de pontos 

críticos 

(2 a 3 vezes por dia) 

Limpeza de pontos 

críticos 

(6 vezes por dia no 

mínimo) 

Limpeza corrente 

(1 vez por dia) 

Limpeza de conservação 

(1 vez por semana) 

Hall de entrada 

Escadas 

Corredores 

Botões  

Interruptores 

Corrimões 

Mobiliário (mesas, cadeiras 

e secretárias) 

Pavimento dos gabinetes 

Vidros das janelas 

Estores e precianas 

Varandas 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 
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Instalações sanitárias  

Pavimento dos gabinetes 

 

Relógio de ponto 

Fotocopiadoras  

Telefones  

Computadores  

Portas   

 

PONTO 3 - TÉCNICAS DE LIMPEZA 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se: 

 Recolher os resíduos espalhados (ver ponto 4); 

 Abrir portas e janelas para favorecer a ventilação do espaço; 

 Afastar o equipamento existente das paredes para facilitar a limpeza. 

- O contentor é fechado e enviado para operador licenciado para o efeito. 

 

A sequência da limpeza geral deverá ser: 

 1.º Pontos de luz e teto (se aplicável);  

 2.º Paredes;  

 3.º Janelas e portadas (face interior e exterior);  

 4.º Mobiliário e utensílios;  

 5.º Chão. 

 

3.1. Na limpeza dos espaços (teto, paredes), quando aplicável, deve ter-se em atenção a orientação da limpeza: 

Orientação horizontal – da zona mais afastada para a mais próxima da porta (limpeza do fundo da sala 

para a porta de saída). 

Orientação vertical – de cima para baixo, ou seja, em primeiro lugar limpar o teto e por fim o chão.  

 

3.2. Na limpeza de superfícies (secretárias, mesas, cadeiras, armários, etc.), devem respeitar-se as seguintes 

orientações: 

- Realizar a limpeza a húmido e detergente adequado; 

- Após a limpeza, as superfícies devem ficar o mais secas possível e nunca “encharcadas”. 

 

GABINETES E SALAS DE REUNIÃO – Pano Azul (mesas, secretárias, cadeiras e armários)  

COPAS / AREAS REFEIÇÃO – Pano Verde (mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos) 

ATENÇÃO 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS - Pano Amarelo (banheiras; poliban; bacias; azulejos e paredes) 

LIMPEZA DE ÁREAS SANITÁRIAS – Pano Vermelho (sanitas) 



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 24 

 

1.º - Caso não disponha de desinfetante, prepara a solução de lixivia (hipoclorito de sódio) 1 parte de lixivia para 99 

partes iguais de água; 

2.º - Lavar primeiro tudo com pano humedecido em água e o detergente habitual; 

3.º - Espalhar uniformemente a solução de desinfeção; 

4.º - Deixar atuar nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (fundamental); 

5.º - Limpar com água; 

6.º Deixar secar ao ar. 

 

- Todos os materiais e equipamentos usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, vasilhame 

de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - diluição de 1 parte de 

lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre visivelmente suja, 

para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

3.3. Na limpeza e desinfeção de superfícies de áreas comuns (chão), deve-se: 

 Começar pela zona mais limpa; 

 Fazer o contorno da divisão; 

 A esfregona deve ser agitada dentro do balde e bem espremida; 

 Devem adotar-se movimentos ondulantes e manter as franjas da esfregona abertas. 

 

3.4. Instalações Sanitárias 

3.4.1. Utilizar panos diferentes: 

Pano Amarelo – para os lavatórios e as áreas à volta destes  

Pano Vermelho – para a área exterior da sanita 

3.4.2. Seguir a sequência: 

1.º Despejar os resíduos, higienizando os contentores; 

2.º Iniciar a limpeza pelo lavatório (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes  

3.º Lavar dispensadores de consumíveis – toalhetes, sabão liquidam e papel higiénico (com reposição se 

necessário nos wc); 

4.º Limpar as sanitas; 

5.º Limpar o chão. 

 

3.4.3. Limpeza da sanita: 

Parte interior (limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba): 

- Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo com a tampa fechada (sempre que exista) 

- Não deitar lixivia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma reação gasosa nociva para 

a saúde; 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante e deixar atura durante pelo menos 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 
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- Puxar o autoclismo com o piaçaba dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Voltar a descarregar a água. 

 

Parte exterior (pano vermelho): 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 

- Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita (em cima e nos lados); 

- Passar com pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. 

- No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido com desinfetante em todas as torneiras. 

- Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

- Todos os materiais e equipamentos, usados na limpeza (baldes, panos, cabeças de esfregonas e cabos, vasilhame 

de produto) são desinfetados após a sua utilização, utilizando para o efeito a solução de lixivia - diluição de 1 parte de 

lixivia para 9 partes iguais de água e colocados a secar ao ar. 

- A água deve ser preferencialmente quente e mudada frequentemente ou sempre que se encontre visivelmente suja, 

para evitar a redistribuição de microrganismos. 

 

3.5. Limpeza e desinfeção de superfícies que contenham sangue ou outros produtos orgânicos (vómito, urina, 

fezes): 

- Utilizando luvas resistentes, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos; 

- Aplicar de seguida a solução de lixivia na diluição de 1 parte de lixivia em 9 partes iguais de água; 

- Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos, tapando a zona afetada com toalhetes para não ser pisada; 

Lavar a área suja com água e detergente comum. 

 

3.6. Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve uma pessoa suspeita ou 

confirmada de COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou doente confirmado, 

deve seguir as seguintes indicações: 

- Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair da área de 

isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

- Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de cloro livre. A lixívia 

deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 

partes iguais de água; 

- Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

- Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies; 

- Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos. 

– ler as instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental; 

- De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 

- Deixar secar ao ar 



PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O 

EVENTO – Corcunda de Notre Dame CMS 

(COVID-19) 

 
DOCUMENTO ELABORADO EM 25 DE MAIO DE 2021 – Serviço de Recursos Humanos 
COVID 19 – CORCUNDA DE NOTRE DAME 26 

 

Esta tarefa deve ser sempre efetuada cumprindo, rigorosamente, as regras de utilização dos EPI’s, necessários para 

o efeito, nomeadamente: Bata ou fato de macaco, toucas, cobre sapatos, óculos de proteção, luvas e a máscara 

FFP3. 

 

PONTO 4 - RECOLHA DE RESIDUOS 

 

4.1. Recolha de resíduos normais: 

- Deve retirar o saco do sesto dos papeis e colocar uma abraçadeira; 

- Este saco deve ser colocado no contentor de resíduos domésticos. 

 

4.2. Recolha de resíduos biológicos: 

- Deve retirar o saco do sesto de tampa de pedal e colocar uma abraçadeira; 

- Colocar, posteriormente, dentro de outro saco com abraçadeira e colocar no contentor de resíduos biológicos (não 

devem ser colocadas no lixo doméstico); 

- Os contentores dos resíduos só deverão ser trocados quando for atingido 2/3 da sua capacidade total, exceto se 

deitarem cheiro ou se romperem; 

 

PONTO 5 - REGRAS DE SEGURANÇA: 

- Conhecer a composição do produto empregue; 

- Respeitar as recomendações de emprego, doses, diluições e incompatibilidades; 

- Utilizar sempre o equipamento de proteção; 

- cumprir as regras 

- Lavar imediatamente e abundantemente com água se a pele ou mucosas forem atingidas por projeções do produto; 

- Limpar sempre o recipiente em que se diluiu ou utilizou o desinfetante; 

- Respeitar o tempo de conservação da diluição utilizada; 

- Manter as embalagens das soluções desinfetantes fechadas quando não estão a ser utilizadas; 

- Nunca utilizar produtos que não sejam autorizados 

 

PONTO 6 - PRODUTOS DESINFETANTES UTILIZADOS 

Produtos utilizados pela autarquia, em substituição das soluções com lixivia 

- Biofast (solução em hidrálcool para desinfeção das superfícies mais tocáveis)  

- Iporclor (pastilhas efervescentes para a limpeza de pavimento, paredes e superfícies) 

Outros produtos 

- Mentabact (Spray ambientador do ar) 

- Virucida Oxipur (desinfetante para nebulizador) 

- Nebulizador GF-TK900 

- Panos de 4 cores 
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PONTO 7 - EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

- Para Risco Baixo (na limpeza normal de espaços sem publico) – Máscara FFP2 ou cirúrgica, bata ou avental, luvas 

descartáveis. 

- Para Risco Moderado (na limpeza de áreas com atendimento ao público) – Máscara FFP2 ou cirúrgica, bata ou 

avental, touca, cobre sapatos, manguitos (se necessário proteger os braços), óculos ou viseira e luvas descartáveis. 

- Para Risco Elevado (em caso de limpeza de espaços onde tenha estado pessoa suspeita ou confirmada de COVID-

19) – Máscara FFP3, bata e touca ou fato macaco, cobre sapatos, óculos e luvas descartáveis. 

 

Procedimentos segundo a Orientação nº014/2020 de 21/03/2020 

 


