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1. INTRODUÇÃO 

Na sequência da publicação do Despacho conjunto n.º 32/2020, de 6 de março, 

urge elaborar um plano de contingência que contemple procedimentos alternativos que 

permitam garantir o funcionamento do serviço, com especial enfoque para a área de 

processamento de vencimentos, expediente, processos de despesa e preparação do ano 

escolar 2020/2021 mediante conclusão dos procedimentos de concurso de pessoal em 

curso. 

 

  

2. ORGANOGRAMA E ESTRUTURA EXECUTIVA 

Nos termos previstos no Decreto Regulamentar Regional n.º 19/2020/M, de 6 de 

março, que aprova a lei orgânica da Direção Regional de Administração Escolar, a qual 

possui a seguinte estrutura executiva: 
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3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO 

As substituições do dirigente máximo do serviço, em caso de impedimento, ocorrerão 

nos termos previstos no Despacho n.º 118/2018, de 15 de março, publicado no JORAM n.º 

45, II série, de 19 de março: 

 

 

  

Para além da cadeia de substituição do dirigente máximo do serviço, no seio de 

cada uma das unidades orgânicas representadas no organograma do serviço foram ainda 

definidos 2 substitutos para os respetivos dirigentes, já indicados no organograma do serviço 

no capítulo anterior. 

 

Divisão de Apoio Técnico 

1.º Tânia Nicolau 

2.º Anabela Albano 

 

Direção de Serviços de Recursos Humanos Docentes e Administração Escolar 

1.º Guida Pina 

2.º Maria da Luz Ferreira 

1.º

•Diretor Regional
António Lucas

2.º

•Diretora de Serviços de Recursos Humanos Não Docentes 
Elizabeth Gonçalves

3.º

•Diretor de Serviços de Recursos Humanos Docentes e Administração Escolar 
Diogo Pereira

4.º

•Diretora de Serviços de Planeamento e Gestão
Sílvia Dória

5.º

•Diretor de Serviços de Assuntos Jurídicos
José António Câmara
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Divisão de Gestão Docente 

1.º Maria da Luz Ferreira 

2.º Cristina Telmo Mendes 

 

Direção de Serviços de Recursos Humanos Não Docentes 

1.º Élia Freitas 

2.º Nélio Mendes 

Divisão de Recursos Humanos Não Docentes 

1.º Nélio Mendes 

2.º Samuel Andrade 

 

Direção de Serviços de Planeamento e Gestão 

1.º Roberto Branco  

2.º Lúcia Mendonça 

Divisão de Planeamento e Gestão Financeira 

1.º Lúcia Mendonça 

2.º Paula Bargante 

 

Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos 

1.º Sónia Sousa 

2.º Filipa Gomes 

 

Direção de Serviços de Desenvolvimento Organizacional 

1.º Francisco Dias  

2.º Ana Rita Barbosa 
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Observatório de Educação da RAM 

1.º Sara Drummond 

2.º Xavier Abreu 

 

4. FASES DE ALERTA 

A nível nacional/regional foram definidas 3 fases de alerta e resposta, para as quais 

importa adotar diferentes níveis de atuação no seio da direção regional, os quais serão 

aplicados consoante a fase em vigor, a definir pelas autoridades regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 8 de 11 

5. NÍVEIS DE RESPOSTA CONSOANTE A FASE DE ALERTA 

Consoante a fase em vigor, a definir pelas autoridades regionais, deverão ser 

ativados os respetivos níveis de resposta:  

 

1 - FASE DE CONTENÇÃO 

Medidas gerais a adotar: 

• O email e o telefone deverão ser adotados como meios de 

atendimento1; 

• O atendimento presencial deverá ser considerado excecional e 

ser realizado mediante agendamento prévio por telefone ou 

email, conforme disposto no Ofício Circular n.º 10/2020, de 13 de 

março; 

• Deverá ser adotado por cada unidade orgânica um sistema 

alternado de rotatividade (a cada 2 dias), por forma a impedir que 

se encontrem ao serviço mais de 50% dos efetivos em regime 

presencial, em cada sala; 

• Deverá ser adotada a modalidade de jornada contínua para 

todos os trabalhadores em regime de rotatividade, com entrada 

às 10:00 e saída às 16:00, com pausas para almoço alternadas 

entre as 12:30 e as 13:00 e as 13:00 e as 13:30; 

• Nas unidades orgânicas de assessoria técnica ou jurídica, sempre 

que possível deverá ser adotado o regime de teletrabalho 

mediante levantamento a asseverar pelo respetivo superior 

hierárquico (ver anexo); 

• Deverá privilegiar-se a utilização dos meios digitais para 

apresentação de requerimentos; 

• Deverá privilegiar-se a utilização dos meios digitais para receção 

e emissão de pareceres, informações ou prestação de 

esclarecimentos relativamente a todas as questões que sejam 

submetidas. 

 

 
1 Telefone: 291 145 520 | Email: drae.sre@madeira.gov.pt 
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2. CONTENÇÃO ALARGADA 

Medidas gerais a adotar: 

• Mantêm-se as medidas respeitantes a horários dispostas no ponto 

anterior; 

• Deverá suspender-se todo o atendimento presencial; 

• Aumentar a cadência de higienização do serviço em moldes a 

definir pela DSPG. 

 

3. MITIGAÇÃO 

Medidas gerais a adotar: 

• Durante o período de aplicação deste nível de resposta, todo o 

trabalho deverá ser realizado em regime de teletrabalho; 

• Deverão suspender-se todas as reuniões que não possam ser 

realizadas por videoconferência. 

 

  

6. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS 

A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) numa empresa 

tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos trabalhadores 

com o(s) trabalhador(es) doente(s) (com sinais e sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores. 

A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir 

que outros trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal 

objetivo evitar a propagação da doença transmissível na empresa e na 

comunidade. 

Na DRAE, foi definido que a área de isolamento será a assinalada no 

mapa abaixo a vermelho (ISP – Sala de isolamento profilático), ocupando a 
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área adjacente à entrada principal, atualmente utilizada como lavabos 

públicos para utentes externos: 

 

up

2,36m
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Esta sala deverá estar equipada com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, ligação 

telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e alimentação. 

 

Cadeia de responsáveis pelo processo de isolamento profilático 

Atendendo à proximidade ao PBX e à entrada principal, definiu-se que 

compete aos seguintes trabalhadores a responsabilidade pelo isolamento 

profilático: 

1. Anabela Pestana 

2. Maria Rita 

 

Definição de Caso suspeito 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação 

disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença 

Transmissíveis (ECDC). 

 

Critérios clínicos   Critérios epidemiológicos  

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 
E 

História de viagem para áreas com 

transmissão comunitária ativa4 nos 14 

dias antes do início de sintomas  

OU  

ISP 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DE SÃO VICENTE 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: desvicente@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291846434 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Sim 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

10h-16h 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

Gabinete da Delegada escolar 

 

 

1.º

•Delegado Escolar
Maria da Paz Gomes da Encarnação Fernandes

2.º

•Assistente tecnico
Maria Olívia Mendonça de Andrade Abreu

3.º

•Assistente técnico
Rosa de Jesus Ferreira Perestrelo
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

A Delegação escolar funciona num espaço de reduzidas dimensões pelo 

que a referida sala não tem acesso exclusivo às instalações sanitárias, a 

água está num jarro, tem alguns alimentos, uma mesa e uma cadeira 

para descanso, um pequeno kit luvas, máscara e gel desinfetante e tem 

ligação telefónica. É de referir que esta sala não tem ligação com o 

exterior. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Maria Olívia Mendonça de Andrade Abreu 

2. Rosa de Jesus Ferreira Perestrelo 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DA RIBEIRA BRAVA 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico:  derbrava@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291145762 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Sim 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

10:00 às 16:00 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito (ver página seguinte):  

Estando a Delegação Escolar integrada na EB1PE/C da Ribeira Brava, a 

sala de isolamento está confinada ao piso -1 (balneário A). 

 

1.º

•Delegado Escolar
Sérgio Miguel Pereira de Aguiar

2.º

•Coordenador Técnico
Maria da Conceição Rodrigues de Andrade

3.º

•Assistente Técnico
Idalina da Costa Viveiros
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Sim. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Sérgio Miguel Pereira de Aguiar 

2. Idalina Maria Gonçalves da Costa Viveiros 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DE PONTA DO SOL 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: depsol@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291972139/291972456 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Sim, Maria Teresa Marcos 

Olival Freitas 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

10h às 16h 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

Uma sala no piso zero do edifício escola. 

 

1.º

•Delegado Escolar
Teresa Maria Gomes Sousa Ramos

2.º

•Coordenadora Técnicatrabalhador
Maria Teresa Marcos Olival Freitas

3.º

•Assistente Tecnica
Guida Maria Reis Pestana
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Sim, o espaço está equipado com casa de banho, água potável e 

alimentação.  

Não tem ligação telefónica. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Teresa Maria Gomes Sousa Ramos 

2. Maria Teresa Marcos Olival Freitas 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR FUNCHAL 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: defunchal.drig@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291708420    

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Sim 964103943 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

Das 9h às 12h30 14h às 17h30m 

O atendimento presencial efetua-se em casos pontuais e em horário a 

combinar com o utente. 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

1.º

•Delegado Escolar
•Maria Heliodora Fernandes Palermo

2.º

•Preencher a categoria do trabalhador                                                  
Coordenadora Técnica

•Universa Saudade Pereira Gonçalves

3.º

•Preencher a categoria do trabalhador
Preencher o nome do trabalhador
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Sala identificada para o efeito 

 

2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Sala identificada para o efeito sem lugar para descanso. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Maria Heliodora Fernandes Palermo 

2. Universa Saudade Pereira Gonçalves  

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 21 de 32 

DELEGAÇÃO ESCOLAR SANTANA 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: desantana@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291572365/291572708 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: S/Não 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

10h às 16h 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

Sala 3          3 

 

 

 

1.º

•Delegado Escolar
António Joaquim Caires Batista Rosa

2.º

•Preencher a categoria do trabalhador
Graça Maria Andrade Freitas Cunha

3.º

•Preencher a categoria do trabalhador
Coordenadora Técnica
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Sim (conseguimos as condições básicas, mas a casa de banho é comum 

ao serviço) 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. António Joaquim Caires Batista Rosa  

2. Graça Maria Andrade Freitas Cunha 

3. Conceição Jesus Freitas Câmara 

4. Maria Luísa Ribeiro Freitas Mendonça 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DE CÂMARA DE LOBOS 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: declobos@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291 145 761 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Não 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

10H-16H 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

 Casa de Banho (com arejamento) 

 

 

 

1.º

•Delegado Escolar
Maria Sónia de Freitas Brazão

2.º

•Maria Neli Abrteu Santos Brito
Coordenadora Técnica

3.º

•Sandra Cristina Silva Pimenta
Assistente Técnica
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

 Sim, à exceção de ligação telefónica, porém todos os 

trabalhadores possuem telemóvel pessoal. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Maria Sónia Freitas Brazão, Delegada Escolar 

2. Outro trabalhador da equipa de serviço presente no local 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários (das 10h às 16h) 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DO PORTO SANTO 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: depsanto@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291 145 770 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Não se aplica 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

Das 10:00h às 16:00h 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito: 

Atendendo a que a Delegação Escolar do Porto Santo está integrada 

no Edifício do Centro Cultural e de Congressos (rés-do-chão) e que as  

 

 

1.º

•Delegada Escolar
Emília de Fátima Santos Batista da Silva

2.º

•Assistente Técnico
Lino André Pestana
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suas instalações são exíguas, foi definido que a área de isolamento será 

o Camarim e WC anexo, localizado no piso -1, deste edifício. O mesmo 

dispõe das condições exigidas pela DGS, como: sistema de ventilação 

mecânica; revestimentos lisos e laváveis; cadeiras; Kit com água e alguns 

alimentos perecíveis; contentor de resíduos; solução antisséptica de base 

alcoólica; toalhetes de papel; máscara cirúrgica; luvas descartáveis; 

instalação sanitária devidamente equipada. 

O circuito a privilegiar será sempre pelo exterior do edifício e entrada 

pela porta de serviço da sala de exposições. 

 

2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

O espaço está equipado com todos os recursos mencionados, com 

exceção da ligação telefónica. 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Emília de Fatima Santos Batista da Silva 

2. Lino André Pestana 

Nota: Tendo em consideração que os procedimentos num caso suspeito 

já estão definidos no Plano de Contingência do CCCPS, compete ao 

respetivo Coordenador de Serviços estabelecer o contacto com as 

entidades competentes e acompanhar o processo até à evacuação do 

trabalhador em causa. 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DA CALHETA 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: decalheta@gmail.com 

2. Contacto telefónico: 962806626 (Delegada Escolar) 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Sim 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

09:00 – 17:30 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

 2º andar do edifício da Delegação Escolar 

 

 

1.º

•Delegado Escolar
Eva Natália de Jesus Buraco Gouveia

2.º

•Assistente Técnica
Sónia de Gouveia Pestana Arraiol

3.º

•Assistente Técnica
Carla Paula Agrela Rodrigues Gaspar
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2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Não 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Delegada Escolar 

2. Assistentes Técnicas e Assistente Operacional. 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR MACHICO 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: demachico@madeira.gov.pt ou 

mfatima.sa.correia@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291965234 ou 966045608 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Não 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

Todos os dias das 10h às 16h. 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

      - O espaço a ser usado para isolamento, na existência de um caso 

suspeito, será a sala de reuniões pequena, localizada no corredor do 

1.º

•Delegado Escolar
Maria de Fátima da Silva Alves Correia

2.º

•Coordenadora técnica
Maria da conceição Mendonça Franco
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lado direito, segunda sala; este espaço é amplo com mesa, cadeiras e 

arejamento; 

2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

- Não 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Maria da Conceição Mendonça Franco; 

2. Guida Maria Gomes de Vasconcelos Correia; 

3. Juvelina dos Santos Rosário; 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 
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DELEGAÇÃO ESCOLAR DE SANTA CRUZ 

 

1. CONTACTOS GERAIS 

1. Endereço de correio eletrónico: delescruz@gmail.com OU 

descruz@madeira.gov.pt 

2. Contacto telefónico: 291522648 

3. Foi implementado o reencaminhamento de chamadas para os 

trabalhadores em regime de teletrabalho: Não existem trabalhadores 

em teletrabalho 

 

2. HORÁRIO DE ATENDIMENTO (não presencial): 

Está sempre alguém na DLE entre as 9h00 e as 16h00 

 

3. SUBSTITUIÇÕES EM CASO DE IMPEDIMENTO DO DELEGADO ESCOLAR 

 

  

4. PROCEDIMENTOS/MEDIDAS PROFILÁTICAS DE ISOLAMENTO NO SERVIÇO 

1. Indique qual o espaço a utilizar para o isolamento de trabalhadores 

enquadrados no conceito de caso suspeito:  

1.º

•Delegado Escolar
Armando Inácio Mendonça Machado

2.º

•Coordenadora técnica
Maria Serafina Velosa Freitas Alves dos Santos

3.º

•Assistente Técnico
José David Rodrigues Nunes
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Existe uma sala na escola, Balneário 6, que possui espaço para espera 

bem como acesso ao WC e está equipada com uma cadeira 

confortável, sabão, solução desinfetante, máscaras, termómetro, 

paracetamol, caixote de lixo acionado a pedal, alimentos perecíveis e 

garrafas de água. 

 

2. Indique se o espaço está equipado com recursos por forma a garantir 

condições básicas de permanência tais como um local para descanso, 

ligação telefónica, acesso a instalações sanitárias, água potável e 

alimentação:  

Sim 

 

3. Indique quais os trabalhadores responsáveis pelo processo de isolamento 

profilático, que estarão encarregues de encaminhar o trabalhador para 

a sala de isolamento, efetuar o contacto com as entidades competentes 

e acompanhar o processo até à evacuação do trabalhador em causa: 

1. Delegado Escolar no tocante à DLE 

 

5. MAPA DE MEIOS/HORÁRIOS: 

ANEXO 1. Mapa de horários 

ANEXO 2. Trabalhadores em rotatividade 

 

 

 

 

 


