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1. Introdução 

Considerando as mais recentes evoluções de propagação da doença infeciosa provocada pelo 

novo coronavírus (COVID-19) e as orientações emanadas quer pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), pela Direção-Geral da Saúde (DGS), pelo Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo de Doenças (ECDC) e pela Secretaria Regional da Saúde, através do IASAUDE, IP-

RAM.  

 

Considerando que perante o quadro e cenários que se afiguram, a resposta a um possível surto 

por infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), passa pela definição de um Plano de Contingência 

orientador da atuação a seguir pelo Instituto para a Qualificação, IP-RAM (IQ, IP-RAM). 

 

Face ao exposto e à evolução da doença infeciosa provocada pelo novo coronavírus (COVID-

19) e à constante atualização das informações por parte das Autoridades Regionais de Saúde, 

o presente documento tem um carácter dinâmico, podendo sofrer alterações sempre que se 

considere necessário, de forma a manter os trabalhadores da Administração Pública Regional, 

os formados, os alunos, os formadores, os professores e os visitantes, informados e 

atualizados, à medida que as orientações mudarem. 

 

2. Enquadramento 

Tendo em conta o Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março e de acordo com a informação 

disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças (ECDC) considera que existe, neste momento, um risco moderado a elevado de 

importação de casos de Coronavírus — intitulado de COVID-19 — nos países da União 

Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), sendo o risco de transmissão secundária na 

UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo 

de infeção adequadas. 

 

Em Portugal, no dia 2 de março, registaram-se os primeiros dois casos, importados, de doença 

infeciosa associada ao novo coronavírus (COVID-19). 

 

O presente documento destina-se a fornecer informações e diretrizes relevantes sobre 

eventuais surtos de coronavírus - e em particular sobre o novo coronavírus SARS-CoV-2 - para 

formandos, formadores e trabalhadores do IQ, IP-RAM, tanto em contexto de trabalho, bem 

como para eventuais visitantes e fornecedores, e oferecer um conjunto de referências que 

podem ser consultadas para informações adicionais. 
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3. Objetivos 

O presente documento pretende elencar medidas de antecipação e gestão do impacto de uma 

eventual situação de doença infeciosa provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) nos 

formandos, formadores e colaboradores do IQ, IP-RAM, visando: 

 

 Preparar uma resposta operacional que minimize as condições de propagação da doença 

infeciosa provocada pelo novo coronavírus (COVID-19) no IQ, IP-RAM, mantendo, se 

possível, os serviços mínimos essenciais;  

 Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e 

exterior do IQ, IP-RAM com vista à deteção precoce de suspeitas de doença infeciosa 

provocada pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 Preparar o restabelecimento da situação e atividade normais tão rápido e seguro quanto 

possível. 

 Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho. 

 

4. Princípios 

O IQ, IP-RAM tem subjacentes os seguintes princípios: 

 Salvaguardar a vida dos trabalhadores, formandos e formadores reduzindo o risco de 

contaminação nos locais de trabalho (Adoção de procedimentos de prevenção); 

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de 

crise (Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE, IP-RAM), 

Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira (SRPCBM), etc.); 

 Gerir a informação de forma clara e concisa ao nível interno e externo. 

 

5. Coronavírus 

5.1. O que é um coronavírus? 

De acordo com a informação facultada pelo Direção-Geral da Saúde, o novo coronavírus, 

intitulado de COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, mais 

precisamente na Cidade de Wuhan.  

Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado 

um surto na cidade de Wuhan. Não sendo, ainda, conhecida a fonte da infeção. 

 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano, sendo 

que a infeção apresenta sintomas muito semelhantes a uma gripe comum ou pode apresentar-

se como uma doença mais grave, como a pneumonia. 
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A origem do Coronavírus/COVID-19 ainda está a ser investigada e, apesar de só agora ter sido 

identificado em seres humanos, a sua transmissão pessoa a pessoa encontra-se confirmada, 

embora ainda não se conheça bem o modo como tal acontece. Existem casos em que o vírus 

voltou a ser detetado em pacientes dados como curados e já foi confirmada a sua presença em 

animais domésticos. 

 

5.2. Como é transmitido o coronavírus SARS-CoV-2? 

Os dados relativos à forma de transmissão do COVID-19 não estão, ainda, totalmente 

estabelecidos. Embora se saiba que a origem do vírus é animal, atualmente a doença tem 

capacidade de transmissão de pessoa para pessoa. 

No entanto, ainda não existem dados epidemiológicos suficientes para caracterizar 

adequadamente a forma como este vírus se transmite. À data, sabe-se que: 

 A transmissão pessoa a pessoa ocorre por via respiratória, através das secreções 

respiratórias eliminadas por quem está infetado (quando tosse ou espirra, por exemplo); 

 A transmissão pessoa a pessoa ocorre, mais frequentemente em contactos próximos (até 

1,8 m); 

 Ainda não é claro se a transmissão por via indireta (através de objetos contaminados por 

secreções/ partículas) é significativa, dado que ainda não é conhecido o período de 

sobrevivência do vírus fora do hospedeiro. 

 É transmitido por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores 

a 1 mícron). 

 

5.3. O que é um contacto próximo? 

Subentende-se como contacto próximo uma pessoa com exposição associada a cuidados de 

saúde, incluindo: 

 

 Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;    

 Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19; 

 Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por COVID-19; 

 Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por 

COVID-19 (por exemplo: sala de aula); 

 Viagem com doente infetado por COVID-19: 

 

A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo outros indivíduos não definidos 

nos pontos anteriores (sendo a avaliação realizada caso a caso). 
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5.4. Período de incubação e formas de manifestação 

A doença respiratória aguda por SARS-CoV-2 tem um período de incubação de 2 a 14 dias 

antes do início dos sintomas, no entanto o mesmo ainda se encontra sob investigação. 

 

Nota: Se uma pessoa foi exposta ao vírus, mas não desenvolveu sintomas em 14 dias, pode 

ser considerada como não infetada. 

 

5.5. Principais sintomas 

Para as infeções confirmadas por SARS-CoV-2, as doenças relatadas têm variado, de pessoas 

com poucos ou nenhum sinal e sintoma a pessoas gravemente doentes e moribundas. Os 

sintomas são, maioritariamente, semelhantes às da gripe comum: 

• Febre; 

• Tosse; 

• Falta de ar (dificuldade respiratória); 

•Cansaço. 

 

6. Prevenção 

Atualmente ainda não existe uma vacina para prevenir a doença infeciosa provocada pelo novo 

coronavírus (COVID-19), sendo que, a melhor maneira de prevenir a doença é evitar a 

exposição direta ao vírus. No entanto, recomenda-se sempre ações preventivas diárias para 

ajudar a prevenir a sua propagação, tais como: 

 

 Medição da temperatura corporal aos formandos/alunos na entrada das instalações do 

IQ, IP-RAM (Sede e EPFF), sendo impedida a entrada daqueles que registem uma 

temperatura igual ou superior a 38.º graus, sem registos de quaisquer dados; 

 Auto-medição da temperatura corporal dos colaboradores antes de saírem das respetivas 

habitações. No caso de apresentarem temperatura igual ou superior a 38.º graus, já 

não deverão se dirigir ao serviço e devem de imediato contactar a linha SRS24 - 800 24 

24 20; 

 Proibido fumar nas instalações do IQ, IP-RAM;   

 Uso obrigatório de máscara no interior das Instalações do IQ, IP-RAM, designadamente, 

no interior da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF), do Centro de 

Formação Profissional da Madeira (CFPM) e no Centro Qualifica (CQ) (dentro e fora da 

sala de aula, exceto nas situações em que a especificidade da função não o permita) e 

no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados transportes públicos).  

 Evitar tocar na parte da frente da máscara e manter o distanciamento social. 
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 Nos pontos de entrada dos vários edifícios do IQ, IP-RAM (serviços administrativos, salas 

de aula, oficinas, auditórios, ginásio, naves, cantinas e bares) encontram-se instalados 

dispensadores de produtos de higienização antissético para mãos, para que formandos, 

formadores, trabalhadores e demais pessoas que se desloquem às instalações do IQ, IP-

RAM possam desinfetar as mãos de acordo com as recomendações emanadas pela 

DGS; 

 Os trabalhadores, professores, alunos, formadores, formandos ou visitantes do IQ, IP-

RAM, devem cumprir os procedimentos básicos para a higienização das mãos, sendo 

que as mãos devem ser lavadas com água e sabão durante, pelo menos, 20 segundos, 

devendo a lavagem cobrir todas as superfícies das mãos e esfregando-as até que as 

mesmas fiquem secas; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e 

após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas; 

 Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de tossir ou de espirrar deverá fazê-lo 

cumprindo com os procedimentos de etiqueta respiratória, ou seja, tossir e/ou espirrar 

para o antebraço fletido e nunca para as mãos, ou usar um lenço de papel devendo 

sempre higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

 Devem ser implementados procedimentos de conduta social, evitando-se beijos e apertos 

de mão, bem como, contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeções 

respiratórias; 

 Evitar tocar na boca, nariz ou olhos sem lavar as mãos; 

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas, interruptores, 

etc;  

 Evitar partilhar materiais escolares, de escritório, telefones, telemóveis, teclados, ratos, 

máquinas de calcular, alimentos, etc. 

 Cumprir com a sinalética de prevenção e de circulação (setas no chão) bem como, a 

limitação definida para cada espaço. 

 Distribuição e afixação de cartazes pelos vários espaços das instalações do IQ, IP-RAM, 

sobre procedimentos individuais e coletivos que visam sensibilizar e minimizar contágio, 

com instruções e procedimentos específicos, nomeadamente “como lavar as mãos” e 

“como se pode proteger a si e aos outros”. 

 Devem respeitar a sinalética afixada nas cantinas e nos bares do IQ, IP-RAM, 

nomeadamente, o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos, o distanciamento 

de segurança, os circuitos que se encontram devidamente identificados no chão e a 

arrumação da loiça utilizada e ainda, os horários que foram fixados para os 

formandos/alunos de forma a evitar aglomerações de pessoas. 
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 Devem respeitar a distribuição das mesas e das cadeiras dos bares e das cantinas do IQ, 

IP-RAM. 

 Devem respeitar a sinalética afixada nas bibliotecas do IQ, IP-RAM, nomeadamente, o 

uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos, o distanciamento de segurança, a 

lotação máxima indicada para aquele espaço e colocação do acervo utilizado num 

carrinho para “quarentena”. 

 Arejamento das salas de aula após cada utilização sendo esta tarefa da responsabilidade 

do professor/formador. 

 Realização de testes de despistagem à Covid-19 aos professores/formadores e ao 

pessoal afeto à vigilância dos formandos/alunos. 

 Proceder ao reforço dos procedimentos de limpeza e desinfeção das instalações do IQ, 

IP-RAM. 

 Distribuição de duas máscaras comunitárias aos alunos/formandos e de uma viseira aos 

professores/formadores. 

 Cumprimento das orientações emanadas pela Secretaria Regional de Educação, Ciência 

e Tecnologia (Anexo XI) e do IQ, IP-RAM para as aulas de Educação Física. 

 

6.1 Regresso de viagens 

 

Os trabalhadores, professores, alunos, formadores, formandos ou visitantes do IQ, IP-RAM que 

tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha 

regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura 

corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades 

respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. Quaisquer 

alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 

24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

 

7. Implementação do Plano de Contingência 

7.1. Coordenador e equipa operativa: definição da cadeia de “comando e controlo” 

 

A gestão de uma eventual situação de doença infeciosa provocada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) no IQ, IP-RAM, vai ser efetuada por uma equipa operacional que terá como 

principais competências as seguintes: 

 

a) Decidir sobre a estratégia a adotar face ao evoluir da situação; 

b) Coordenar atuações ao nível global; 
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c) Obter e consolidar informação dos diferentes Serviços; 

d) Gerir o processo de comunicação interna e externa. 

 

A equipa operacional é constituída pelos seguintes membros: 

 Sara Maria Nunes Almeida Estudante Relvas, Presidente do Conselho Diretivo do IQ, IP-

RAM – responsável máximo pela ativação do Plano de Contingência e pela aprovação das 

medidas de prevenção e proteção definidas no Plano, bem como, pela divulgação de 

comunicados para o exterior. Nas suas faltas e impedimentos será substituída pela Dra. Elda 

Maria Gonçalves Pedro, Vogal do Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM ou pelo Diretor de 

Serviços de Gestão de Recursos, Mário António Catanho José. 

 Elda Maria Fernandes Gonçalves Pedro – responsável pela operacionalização das 

medidas preconizadas para o Centro de Formação Profissional da Madeira (formandos e 

formadores) e para Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) (formandos/alunos 

e formadores/professores). 

 Carla Marques Escórcio Rebolo – responsável pela comunicação aos encarregados de 

educação dos alunos/formandos da EPFF.  

 Cilísia Maria Ferreira Camacho – responsável pela comunicação aos encarregados de 

educação dos alunos/formandos do Centro de Formação Profissional da Madeira, que nas 

suas faltas e impedimentos será substituída pelas coordenadoras dos cursos. 

 Mário António Catanho José – responsável pela operacionalização das medidas 

preconizadas para os Serviços do IQ, IP-RAM e pela disponibilização dos 

meios/equipamentos necessários à implementação das medidas preconizadas no Plano. 

Nas suas faltas e impedimentos será substituído pela Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos, Ana Sofia Rebelo Andrade de Freitas.  

 

Para além dos dirigentes diretamente envolvidos na implementação do presente Plano, a 

operacionalização das medidas previstas contará com a colaboração de outros trabalhadores, 

nomeadamente: 

 

• Restantes Dirigentes do IQ, IP-RAM;  

• Responsáveis operacionais das diferentes áreas (limpeza, cantina e serviços 

administrativos); 

• Coordenadores de cursos; 

• Assistentes Operacionais de apoio às salas de formação. 

 

A equipa de 1ª intervenção é constituída por: 
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Sede EPFF 

José Jorge Vieira Martins (formandos) Horário diurno: das 8.00 às 15.00 

Ana Maria Gouveia Castro (formandos) Maria Olívia Pereira Gomes 

Sílvia Cristina Castro Fernandes Abreu 

(formandos) 

Maria do Rosário Baptista Fernandes Luís 

Valente 

Odília Maria Figueira Silva (Trabalhadores) Horário noturno: das 15.00 às 23.30 

Francisco João Pita da Costa (substituição) Paulo Jorge Mendes Camacho 

- José Alexandre Ferreira Correia 

 

 

 

As funções deste grupo são as seguintes: 

 Garantir a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) na sua zona 

de responsabilidade. 

 Conduzir eventuais suspeitos de doença infeciosa provocada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) aos respetivos espaços de isolamento; 

 Elaborar o levantamento de pessoas em contacto com o(s) suspeito(s) de doença 

infeciosa provocada pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 Garantir a implementação das medidas preconizadas no presente Plano no interior do 

respetivo Serviço. 

 

7.2. Espaços de isolamento 

No IQ, IP-RAM encontram-se reservados os seguintes espaços para o isolamento temporário 

de qualquer formando, formador, trabalhador ou visitante que evidencie sintomas de risco: 

 

Local Designação do espaço Extensão Telefónica 

IQ, IP-RAM - Sede 
Sala 2.12 – à frente da biblioteca 

da sede/debaixo da cantina  

 

3030 

EPFF 

 

Gabinete Médico – Piso 0 
 

2048 

 

A localização e os percursos para os espaços de isolamento temporário são devidamente 

assinalados através de sinalética apropriada. 

 

Em todos os espaços de isolamento temporário existem: 

 Máscaras; 

 Luvas; 
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 Toalhetes de papel; 

 Desinfetante para as mãos; 

 Termómetro frontal digital; 

 Balde de lixo com sacos plásticos; 

 E outro equipamento que se revele útil para minimizar o perigo de contaminação.  

 

Os espaços encontram-se, também, dotados de um telefone e outros bens ou meios que se 

revelem necessários (por exemplo: uma garrafa de água, bolachas, etc). 

 

Nas portarias/receção das instalações do IQ, IP-RAM e no secretariado existem máscaras, 

luvas, toalhetes de papel, desinfetante para as mãos e outro equipamento que se revele útil 

para minimizar o perigo de contaminação. 

O equipamento destina-se a pessoas que apresentem sintomas ou que com elas tenham de 

contactar.  

 

7.3. Procedimentos a adotar em caso de deteção de suspeita de infetados em casa. 

Se apresentar sintomas/sinais do vírus em casa: 

 Telefonar para a linha do Serviço Regional de Saúde (SRS 24 Madeira – 800 24 24 20); 

 Informar o superior hierárquico via telefone, não devendo se apresentar ao serviço e ficar 

isolado em casa; 

 Proceder à colocação da máscara; 

 Só deve regressar ao serviço, após a devida autorização médica. 

 

7.4. Procedimentos a adotar em caso de apresentação de sintomas 

Qualquer trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante que suspeite ter 

sintomas de contaminação pelo Coronavírus/COVID-19 e que se encontre em instalações do 

IQ, IP-RAM deve evitar qualquer contacto com outras pessoas e deve: 

 Informar os responsáveis diretos (preferencialmente por via telefónica); 

 O superior hierárquico ou o Coordenador de Curso deverá informar a Direção do IQ, IP-

RAM através da extensão 9072 (horário diurno) e a extensão 3020 (horário noturno), 

a qual contacta a Equipa operativa e coloca o trabalhador/professor/aluno/formador ou o 

formando em contacto com a linha Saúde 24 (808 24 24 20). Caso o suspeito seja menor 

de idade, o IQ, IP-RAM contacta o Encarregado de Educação e aguarda a sua chegada 

para que este efetue o contacto. 

 O trabalhador, professor, aluno, formador ou formando deverá manter-se com a máscara 

cirúrgica para não contaminar os restantes colegas.  
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 A pessoa que acompanhar e prestar assistência ao caso suspeito deve utilizar uma 

máscara FPP2 e luvas descartáveis, para além de realizar a higienização das mãos 

sempre que contactar com a pessoa em causa, mantendo uma distância de segurança 

igual ou superior a 2 metros e dirigir-se para o espaço de isolamento temporário mais 

próximo, definido no Plano de Contingência; 

 Despistar sintomas do COVID-19; 

 Seguir as orientações que lhe forem transmitidas até à chegada de uma equipa médica 

ou de uma cooperação de bombeiros; 

 Sempre que a máscara se apresentar húmida tanto do acompanhante como do suspeito 

deve ser substituída por outra. 

 Acompanhar a evolução do doente suspeito de COVI-19, por telefone; 

 Notificar as Autoridades Sanitárias para procederem à gestão, à investigação 

epidemiológica e à implementação de medidas. 

 

7.4.1. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

Considera-se “contacto próximo” toda a pessoa que esteve ou pode ter estado em contacto 

com o caso suspeito de COVID-19, mesmo que não apresente sintomas no momento e por tal, 

deve seguir as orientações que lhe forem transmitidas quer pela Direção do IQ, IP-RAM, quer 

pela equipa de saúde da linha SRS 24 Madeira 800 24 24 20. 

 

Através do preenchimento do impresso “Registo de Contacto Próximo”, Anexo VII, o IQ, 

IP-RAM mantém o controlo e registo dos “contactos próximos”. 

 

O “contacto próximo” com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

a) “Alto risco de exposição”, é definido como: 

− Trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante do mesmo posto de 

trabalho/sala (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros); 

− Trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante que esteve face-a-face 

com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado; 

− Trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante que partilhou com o 

Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias. 

 

b) “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

− Trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante que teve contacto 

esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em movimento/circulação 
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durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa 

face-a-face inferior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

− Trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante que prestou assistência 

ao Caso Confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao início 

de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em 

estreita articulação com o empregador e o médico de família, deve: 

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, 

a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição ao caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

 

VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

“ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO” “BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de 

Saúde Local durante 14 dias desde a 

última exposição; 

− Auto monitorização diária dos sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Restringir o contacto social ao 

indispensável; 

− Evitar viajar; 

− Estar contactável para monitorização 

ativa durante os 14 dias desde a data da 

última exposição. 

− Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

− Acompanhamento da situação pelo 

médico de família. 

 

Numa situação em que o trabalhador, professor, aluno, formador, formando ou visitante se 

encontre numa sala de formação ou num serviço, a Direção do IQ, IP-RAM pode decidir 
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suspender as aulas ou o serviço que esteve em contacto com o suspeito infetado, consoante 

as orientações emanadas pela linha SRS 24 Madeira. 

 

7.4.2. Limpeza e Higienização do local onde permaneceu alguma pessoa infetada 

 

Sempre que seja dada a indicação para que se proceda à higienização de um espaço devido à 

presença de alguém presumível infetado com COVID-19, a equipa de limpeza deverá deslocar-

se ao local e realizar as seguintes tarefas: 

 

 

 Proceder à abertura das janelas no local para promover a ventilação natural; 

 Proceder à limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas e puxadores das portas, as 

mesas, os computadores, teclados e ratos caso existam, etc. 

 Proceder à lavagem do chão. 

 

Para a realização destas tarefas deverá ser considerado o seguinte: 

 

 A limpeza deverá ser efetuada utilizando luvas, nomeadamente, na remoção do lixo 

potencialmente contaminado (lenços de papel), e máscaras de proteção. 

 O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento. 

 A limpeza das maçanetas e puxadores deverá ser realizada tanto no interior do espaço 

como no exterior. 

 O pano deverá ser lavado com frequência e a solução desinfetante utilizada deverá ser 

renovada sempre que necessário. 

 As instalações sanitárias deverão ser limpas de acordo com os procedimentos em vigor 

para estas instalações e que englobam a desinfeção destes locais. 

 Os procedimentos de limpeza das instalações deverão seguir o estipulado no Anexo VI. 

 

As trabalhadoras responsáveis por executar estas tarefas deverão, obrigatoriamente, utilizar 

luvas e máscaras descartáveis. 

 

7.4.3. Afetação superior a 2 ou mais casos da população do IQ, IP-RAM 

Neste cenário, deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

 

 Proceder à indicação para a utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte 

dos trabalhadores, professores, alunos, formadores, formandos que se encontrem a 

desempenhar funções ou a ministrar formação com maior risco de contágio. 
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 Condicionamento das entradas nos edifícios do IQ, IP-RAM, privilegiando os contactos 

não presenciais (telefónicos, via e-mail, fax ou ofício) com os clientes externos. 

 Ativação das cadeias de substituição dos trabalhadores dentro dos serviços considerados 

essenciais. (Anexo III) 

 Adoção de medidas restritivas que fomentem a formação de grandes ajuntamentos no 

interior do IQ, IP-RAM (ex: suspensão da realização de atividades formativas no 

auditório). 

 Suspender atividades não essenciais ao funcionamento do IQ, IP-RAM, (Anexo IV) 

equacionando a necessidade/possibilidade de assegurar a realização das tarefas 

essenciais através de teletrabalho. 

 Aguardar instruções do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, sobre a decisão de 

encerramento total ou parcial do IQ, IP-RAM. 

 

Perante um eventual encerramento do IQ, IP-RAM, deverá ser fornecida informação aos 

trabalhadores, formadores, formandos, professores, alunos e encarregados de educação e 

clientes em geral, indicando qual o período de encerramento e medidas de vigilância a adotar.  

 

A página eletrónica do IQ, IP-RAM será a via privilegiada para veicular esta informação. 

 

8. Comunicação e articulação com as partes interessadas na implementação das 

medidas de prevenção do IQ, IP-RAM 

- GERTAL - Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens ou produtos, cuja falta 

possa comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas prioritárias, para o 

normal funcionamento das cantinas do IQ, IP-RAM. 

 

- STRONG SHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA, SA – assegurar as funções de vigilância 

e de Segurança, de forma a não comprometer o normal funcionamento do IQ, IP-RAM. 

 

- CONCHA PRATEADA, LIMPEZAS E MANUTENÇÃO, LDA – assegurar a limpeza e 

desinfeção das instalações da EPFF, de acordo com os procedimentos definidos para o efeito. 

 

- CONSERVATÓRIO - ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA – ENG. LUIZ 

PETER CLODE – assegurar o cumprimento do Plano de Contingência do IQ, IP-RAM. 

 

- ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – informação do caso confirmado a todos os 

encarregados de educação e comunicação das medidas a serem tomadas e vice-versa. 
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9. Serviços e atividades essenciais 

Todas as atividades dos Serviços do IQ, IP-RAM são importantes, mas existem alguns, cuja 

especificidade exige que sejam mantidos em funcionamento perante qualquer cenário, sob 

pena da sua paralisação se estender a todo o IQ, IP-RAM, nomeadamente: 

 

Gabinete da Presidente 
Expediente Institucional  

Divisão de Apoio à Gestão 
Atualização de toda a informação na página 
eletrónica e nas redes sociais 

Direção de Serviços de Financeiros 
e de Certificação 

Pagamento de Vencimentos e descontos 

 

 

 

 

 

Direção de Serviços de Gestão de 
Recursos 

Divisão de Aquisições e Património: 
- Aquisição de Bens 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos: 
- Assiduidade 

Secretaria Administrativa: 
- Receção e encaminhamento de documentação; 
- Correios 

Balcão Único: 
- Atendimento ao Público 

Serviços de Limpeza: 
- Limpeza e arrumação das instalações do IQ, IP-
RAM 

Motoristas: 
- Transporte de pessoas e bens 

Central Telefónica: 
- Efetuar, receber e encaminhar chamadas. 

Responsáveis pelos SA das diversas Direções de 
Serviços 

EPFF 
- Secretaria, Central Telefónica, gabinete da Vogal 
do Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM 

 

 

Estes serviços devem possuir uma escala de recursos humanos necessária, para que a 

execução das atividades correspondentes a cada um, nunca seja interrompida por ausência de 

algum elemento. Cada dirigente ou trabalhador deve ter conhecimento da sua posição na 

hierarquia, prevista no plano de contingência, e estar perfeitamente habilitado a exercer as 

atividades inerentes ao serviço. 

 

 

10. Síntese das medidas a adotar perante a manifestação de sintomas COVID-19 

 

O Trabalhador /professor/aluno/formador ou formando com sintomas de COVID-19 deve: 
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 Avisar o seu superior hierárquico ou o Coordenador de Curso; 

 Evitar transportes coletivos; 

 Utilizar máscara cirúrgica; 

 Manter o protocolo de distanciamento social; 

 Manter uma higiene respiratória, de acordo com o Anexo I; 

 Manter uma boa higiene das mãos, de acordo com o Anexo II. 

 

Regresso ao trabalho ou à Formação após infeção pelo COVID-19: 

 Após o desaparecimento completo dos sintomas, o trabalhador/professor/aluno/formador 

ou o formando tem que contactar telefonicamente o seu serviço; 

 O superior hierárquico ou o Coordenador de Curso deve assegurar-se de que o 

trabalhador/professor/aluno/formador ou formando, já não representa risco de 

propagação do COVID-19, através do comprovativo médico; 

 O trabalhador/professor/aluno/formador ou o formando só pode regressar ao serviço ou 

à formação após a confirmação das Autoridades de Saúde. 

 

11. Plano de comunicação 

As medidas apresentadas no presente Plano têm como principais alvos da comunicação os 

seguintes: 

 

a) Responsáveis dos Serviços 

1. Informação sobre a situação; 

2. Procedimentos especiais a adotarem. 

 

b) Trabalhadores, professores, alunos, formadores, formandos, prestadores de serviços 

e clientes externos 

1. Informação sobre o Plano de Contingência do IQ, IP-RAM; 

2. Informação acerca das medidas que estão a ser tomadas. 

 

Este plano e respetivas atualizações serão divulgados internamente através de correio 

eletrónico a todos os trabalhadores, docentes, e formadores e ainda, na página eletrónica do 

IQ, IP-RAM em https://www.madeira.gov.pt/iq/ onde é disponibilizado também aos 

formandos/alunos. 

 

Por sua vez, o plano também se encontra disponível em suporte papel nas bibliotecas do IQ, 

IP-RAM. 

 

https://www.madeira.gov.pt/iq/
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Durante o primeiro semestre de 2020 foram realizadas sessões de 

sensibilização/esclarecimento sobre esta temática, destinadas a trabalhadores, professores, 

formadores e formandos / alunos. 

 

Atendendo à média etária dos atuais alunos/formandos do IQ, IP-RAM, (superior a 18 anos) e, 

tendo em conta que, a grande maioria assume o papel de “encarregado de educação” do 

próprio, não estão previstas ações de sensibilização específicas para pais/encarregados de 

educação. Os próprios alunos/formandos serão assim os interlocutores com as famílias.  

 

Na página eletrónica do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM em 

https://www.iasaude.pt/ consta um espaço de consulta com informação específica e atualizada 

sobre o Coronavírus. 

 

 

12. Fluxograma do Plano de Contingência do COVID-19 

Na Figura seguinte resume-se o fluxo de ações e de reações previstas no Plano de 

Contingência do COVID-19, do IQ, IP-RAM. 

https://www.iasaude.pt/
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Caso suspeito de 

infeção por COVID-19 

Acompanhar o caso suspeito para o espaço de 
isolamento definido no Plano de Contingência, tendo 
este, ou o seu encarregado de educação que entrar 
em contacto imediato com a linha SRS 24 Madeira 
800 24 24 20 

Ligar para Direção do Instituto para a 
Qualificação, IP-RAM através da 9072 
(horário diurno) ou 3020 (horário 

noturno) e explicar a situação. 

Proporcionar um isolamento 
confortável: 
• Água; 
• Acesso a casa de banho. 

Manter um registo de todas as 
pessoas que entrem no espaço de 
isolamento temporário, enquanto a 
situação não é despistada. 
 

Limitar o número de pessoas a 
contactar com o suspeito de infeção 
com o COVID-19. 

Após o transporte do caso suspeito para uma 
unidade de saúde, assegurar a desinfeção 
adequada de todo o espaço, de acordo com o 
plano de contingência. 

Disponibilizar: 
- Máscara cirúrgica; 
- Solução alcoólica para desinfeção 
das mãos. 
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13. Revisão do plano 

 

O presente plano é dinâmico, pelo que será atualizado sempre que necessário. Cada versão 

terá um número sequencial e as alterações relativamente à versão anterior serão sempre 

apresentadas no controlo do documento. 

 

 

14. Fonte de informação permanente 

 

Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASaúde) 

http://www.iasaude.pt/ 

Direção Geral da Saúde (DGS) 

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 

Organização Mundial da Saúde (OMS); 

http://www.who.int/en/ 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) 

https://europa.eu/european-union/index_pt 

 

 

 

O presente plano de contingência foi elaborado pela Divisão de Recursos Humanos, da Direção 

de Serviços de Gestão de Recursos em colaboração com a Divisão de Apoio à Gestão tendo o 

mesmo sido aprovado pelo Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM: 

A Presidente do Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM. 

 

Sara Maria Nunes de Almeida Estudante Relvas 

 

 

A Vogal do Conselho Diretivo do IQ, IP-RAM 

 

Elda Maria Fernandes Gonçalves Pedro 

 

http://www.iasaude.pt/
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
http://www.who.int/en/
https://europa.eu/european-union/index_pt
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ANEXOS 
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ANEXO I – Cartazes 
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ANEXO II – Procedimento para higienização das mãos  
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ANEXO III – Lista de substituições do Instituto para a Qualificação, IP-RAM (Sede) 

SERVIÇO 
CATEGORIA DO 
FUNCIONÁRIO A 

SUBSTITUIR 

CATEGORIA DO FUNCIONÁRIO 
EM SUBSTITUIÇÃO 

SEDE 

Gabinete da Presidente do 

Conselho Diretivo 

Presidente do Conselho 

Diretivo 

Vogal do Conselho Diretivo/Diretor 

de Serviços da área em questão 

Direcão de Serviços Financeiros e 

Certificação  (DSFC) 
Diretor de Serviços 

Chefe de Divisão consoante a 

área/Técnico Superior mais antigo 

Divisão Financeira de Projetos 

(DFP) 
Chefe de Divisão 

Técnico Superior mais 

antigo/Coordenador Técnico 

Centro de Formação Profissional da 

Madeira (CFPM) 
Vogal do Conselho Diretivo 

Chefe de Divisão consoante a 

área/Técnico Superior mais antigo 

Divisão de Apoio à Gestão Chefe de Divisão Técnico Superior mais antigo 

Divisão de Encaminhamento e 

Certificação 
Chefe de Divisão 

Técnico Superior mais 

antigo/Assistente Técnico  

Monitores 
Monitor de Formação 

Especialista 

Formadores das componentes 

técnica/social/cultural/científico (1) 

Receção das Salas de Formação 
Assistente Técnico / 

Assistente Operacional 

Assistente Técnico / 

Assistente Operacional 

Direcão de Serviços do Fundo 

Social Europeu (DSFSE) 
Diretor de Serviços 

Chefe de Divisão consoante a 

área/Técnico Superior mais antigo 

Divisão de Análise de Candidaturas 

(DAC) 
Chefe de Divisão Técnico Superior mais antigo 

Divisão de Acompanhamento (DA) Chefe de Divisão Técnico Superior mais antigo 

Direcão de Serviços de Gestão de 

Recursos (DSGR): 
Diretor de Serviços 

Chefe de Divisão consoante a 

área/Técnico Superior mais antigo 

Divisão de Aquisições e Património 

(DAGS); 
Chefe de Divisão  

Técnico Superior mais antigo/Diretor 

de Serviços na área 

Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos (DRH). 
Chefe de Divisão  

Técnico Superior mais 

antigo/Assistente Técnico/Diretor de 

serviços na área 

Biblioteca Assistente Técnico Assistente Operacional 

Balcão Único 

Coordenador Especialista Assistente Administrativo 

Assistente Técnico Outro Assistente Técnico 

Assistente Operacional Outro Assistente Operacional 

Armazém Encarregado Operacional Assistente Operacional 

Auditório Assistente Técnico Assistente Operacional 

Motoristas Motorista Outro Motorista 

Cozinha 
Assistente Operacional 

(Encarregada da Cozinha) 

Outro Assistente Operacional na 

área a designar pela encarregada 

Lavandaria/Limpeza Assistentes Operacionais 

Outro Assistente Operacional na 

área a designar pela chefe de 

divisão de recursos humanos 

Central Telefónica Telefonista 
Assistente Operacional a designar 

pela Coordenadora especialista 

Portaria Encarregado Operacional 

Outro Assistente Operacional na 

área a designar pela coordenadora 

especialista 
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ANEXO IV – Lista de substituições da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes (EPFF) 

 

SERVIÇO 
CATEGORIA DO FUNCIONÁRIO 

A SUBSTITUIR 
CATEGORIA DO FUNCIONÁRIO EM 

SUBSTITUIÇÃO 

EPFF 

Gabinete da Vogal do Conselho Diretivo Vogal do Conselho Diretivo 

Vogal do Conselho Diretivo/Diretor de 

Serviços da área em questão/Chefe de 

Divisão 

Gabinete da Adjunta na área 

Pedagógica 
Diretor de Serviços 

Vogal do Conselho Diretivo/Chefe de 

Divisão 

Divisão de Apoio à Gestão (DAG) Chefe de Divisão 
Técnico Superior mais antigo/Assistente 

Técnico  

Divisão de Encaminhamento e 

Certificação (DEC) 
Chefe de Divisão 

Técnico Superior mais antigo/Assistente 

Técnico  

Secretaria Assistente Técnico Outro Assistente Técnico 

Biblioteca Coordenador Técnico Técnico Superior 

Receção Encarregada Operacional 
Outro Assistente Operacional na área a 

designar pela Encarregada Operacional 

Portaria Assistente Operacional 
Outro Assistente Operacional na área a 

designar pela Encarregada Operacional 

Reprografia Assistente Técnico 
Assistente Operacional na área a 

designar pela Encarregada Operacional 

Ginásio Assistente Operacional 
Outro Assistente Operacional na área a 

designar pela Encarregada Operacional 

Todos os Serviços 
Assistentes Técnicos /Assistentes 

Operacionais 
Assistente Técnico mais antigo 
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ANEXO V – Serviços obrigatórios 

 

Sede 

Gabinete da Presidente Expediente Institucional  

Direção de Serviços de Financeiros 

e Certificação 

Pagamento de Vencimentos e descontos 

 

 

 

 

 

Direção de Serviços de Gestão de 

Recursos 

Divisão de Aquisições e Património: 

- Aquisição de Bens 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos: 

- Assiduidade 

Secretaria Administrativa: 

- Receção e encaminhamento de documentação; 

- Correios 

Balcão Único: 

- Atendimento ao Público 

Serviços de Limpeza: 

- Limpeza e arrumação das instalações do IQ, IP-

RAM 

Motoristas: 

- Transporte de pessoas e bens 

Central Telefónica: 

- Efetuar, receber e encaminhar chamadas. 

Responsáveis pelos SA das diversas Direções de 

Serviços 

EPFF 

Gabinete da Vogal do Conselho 

Diretivo 

Expediente Institucional  

Secretaria Atendimento ao Público; 

Receção e encaminhamento de documentação; 

- Correios 

Central Telefónica - Efetuar, receber e encaminhar chamadas. 
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ANEXO VI – Limpeza e desinfeção 

 

Gabinetes e espaços comuns 

Atividades a desenvolver Frequência 

- Abrir as janelas dos gabinetes e de outras 

salas de forma a manter um bom arejamento. 

 

 

 

 

 

 

Proceder no Mínimo 2 vezes por dia 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, de todas as superfícies de 

trabalho e outros objetos, por exemplo, 

teclado do computador, rato, telefones, 

interruptores, maçanetas das portas, 

puxadores. 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do pavimento das áreas comuns 

e dos objetos que entram em contacto com as 

mãos, por exemplo, corrimões e maçanetas 

das portas. 

 

Bar 

Atividades a desenvolver Frequência 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do pavimento, mesas, cadeiras e 

suportes de guardanapos. 

 

 

Proceder no Mínimo 2 vezes por dia 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do balcão de serviço. 

 

Refeitório 

Atividades a desenvolver Frequência 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do pavimento, mesas e cadeiras. 

 

 

 

 

 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do balcão de serviço das 

refeições. 
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- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do lavatório e do doseador de 

sabão. 

Proceder no Mínimo 2 vezes por dia 

- Verificação periódica da existência de 

toalhas de papel descartáveis e de sabão 

líquido. 

 

Casas de banho 

Atividades a desenvolver Frequência 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, do pavimento, dos sanitários e 

dos lavatórios, com detergente apropriado. 

 

 

 

 

Proceder no Mínimo 2 vezes por dia 

- Verificação periódica da existência de papel 

higiénico, toalhas de papel descartáveis e de 

sabão líquido. 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, de todas as superfícies, 

interruptores e maçanetas das portas. 

 

Salas de formação e oficinas 

Atividades a desenvolver Frequência 

- Abrir as janelas de forma a manter um bom 

arejamento. 

 

 

 

 

 

Proceder no Mínimo 2 vezes por dia 

- Limpeza e desinfeção com um detergente 

apropriado, de todas as superfícies de 

trabalho (mesas e cadeiras) e objetos, por 

exemplo: teclado do computador, rato, 

telefones, interruptores, maçanetas das 

portas. 
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ANEXO VII – Procedimentos a adotar em caso de apresentação de sintomas 
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ANEXO VIII – Registo de “Contacto Próximo” 
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ANEXO IX – Registo de “Monitorização da temperatura corporal” 

 

IQ, IP-RAM EPFF

Nome:

Género:

Contacto telefónico: (telemóvel)                                                         / (fixo)

REGISTO DE TEMPERATURA CORPORAL

Hora da medição Temperatura Observações

Monitorização da temperatura

Recomenda-se a autovigilância de sintomas através da medição de temperatura corporal, de acordo

com as informaçãoes transmitidas em sede de contacto com a linha SRS 24 Madeira 800 24 24 20.

Data de nascimento: /             /                                

Data do preenchimento do impresso: /             /                                


