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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) têm 

alertado para a possibilidade da disseminação do Coronavírus causador da doença 

SARS-COV-2, designada por COVID-19. 

Sendo a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega 

Mirandesa (ACOM) uma entidade responsável pela prestação de serviços a 

agricultores/produtores pecuários e face à atual situação verificada a nível mundial, 

torna-se essencial a elaboração de um Plano de Contingência Interno, adiante 

designado por Plano, que deverá representar um instrumento de orientação, gestão 

de meios e ações para a resposta a uma situação de emergência provocada pela 

disseminação do vírus. 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Plano estabelece e documenta a estratégia, os procedimentos e as 

medidas destinadas a assegurar as condições de segurança e de saúde dos 

funcionários da ACOM. 

Sempre que surjam novas orientações formuladas pela DGS este Plano será objecto 

de revisão e actualização. 

 

SOBRE O CORONAVÍRUS 

Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples conhecidos por 

causar doença no ser humano. A infecção pode ser semelhante a uma gripe comum ou 

apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia. 

O COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela OMS, à doença provocada por um novo 

coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a 

pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, 

na cidade chinesa de Wuhan. 

(Fonte: DGS) 

 

TRANSMISSÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se (Fonte: DGS): 
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 Por gotículas respiratórias; 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Pela exposição próxima entre pessoas, através de gotículas libertadas quando 

uma pessoa fala, tosse ou espirra. 

 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias (Fonte: DGS). 

 

SINAIS CLÍNICOS 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória 

aguda como: 

 Febre; 

 Dores de cabeça; 

 Dores musculares; 

 Tosse;  

 Cansaço; 

 Náuseas, vômitos e/ou diarreia; 

 Falta de Ar (dificuldade respiratória).  

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte.  

(Fonte: DGS) 

 

PRINCIPAIS MEDIDAS DE AUTO-PROTECÇÃO 

Todas as pessoas devem adotar um comportamento responsável, aumentado os 

níveis de vigilância sobre as suas próprias condições de saúde e de terceiros ao seu 

redor, cumprindo as medidas recomendadas de auto-protecção, limitando o mais 

possível o contacto físico com outras pessoas, ou, quando tal não for possível, 

guardando uma distância de pelo menos 2 metros, recorrer ao aconselhamento da 

linha SNS24 sempre que identifiquem qualquer sinal de alteração do estado da 

saúde, e manter-se em casa enquanto os sintomas perdurem, caso corresponda à 

prescrição médica.  

 Todas as pessoas devem lavar frequentemente as mãos com água e sabão; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória (utilizar lenços de papel uma única vez 

descartando-os de imediato após o uso, tapar o nariz e a boca, usando 

preferencialmente um lenço de papel ou protegendo com o antebraço sempre 

que espirrar ou tossir); 
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 Evitar mexer nos olhos, no nariz e na boca; 

 Evitar o mais possível o contacto próximo com pessoas doentes; 

 Evitar sempre o contacto com objetos que indiciem potencialmente 

contaminação.  

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERNO 

Este Plano tem como princípios: 

 Cancelamento de todos os eventos (XXV Concurso Nacional de Ovinos da Raça 

Churra Galega Mirandesa e VII Concurso Nacional do Cão de Gado 

Transmontano), reuniões e/ou assembleias podendo estas ser realizadas por 

videoconferência; 

 Cancelamento da participação dos funcionários em eventos públicos; 

 Cancelamento do trabalho de campo, desenvolvido pela ACOM até ter sido 

decretado estado de emergência no país; 

 Proteger a saúde dos funcionários através da limitação do risco de 

contaminação; 

 Garantir a continuidade das funções, assegurando a manutenção dos serviços 

considerados essenciais; 

 Sensibilizar os funcionários para as práticas de higiene, ventilação das salas e 

distanciamento social;  

 Sensibilizar para a correcta higienização das instalações; 

 Minimizar o impacto da epidemia nos clientes, produtores sócios e 

fornecedores. 

 

ACTIVAÇÃO DO PLANO 

A ativação ou desativação do Plano é declarada pelos membros da Direcção da 

ACOM. Uma vez ativado, os funcionários obrigam-se a respeitar as orientações 

transmitidas no Plano e a adoptar comportamentos individuais que não coloquem 

em risco a sua própria saúde nem a de terceiros. 

 

ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA ACOM 

Todas as visitas às instalações da ACOM são desencorajadas. Em caso de 

necessidade ou se forem essenciais à continuidade da actividade, devem os 

clientes, produtores ou fornecedores permanecer na entrada das instalações, 

tocando à campainha para serem atendidos ou telefonarem para o contacto 

exposto na porta da entrada. 
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O atendimento deverá ser feito à entrada das instalações com uma distância 

mínima de 2 metros. 

REFORÇO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 Todos os funcionários devem promover o reforço da higiene das mãos, 

procedendo à lavagem das mãos e/ou usando uma solução desinfectante antes 

de entrar nas instalações, sempre que achar necessário dentro das instalações 

e à saída;  

 Todos os funcionários devem evitar tocar com as mãos na cara; 

 Todos os funcionários devem promover reforço da etiqueta respiratória; 

 Deve ser assegurada a limpeza frequente das superfícies que são tocadas com 

frequência, portas, mobiliário do escritório, impressora, teclados, ecrãs dos 

computadores, entre outros; 

 Em caso de contacto com uma pessoa suspeita de COVID-19, deve recorrer-se 

ao autoisolamento imediatamente e notificar os membros da 

Direcção/Secretária Técnica ou a linha de saúde (SNS24: 808 24 24 24). 

 

REGRAS DE SOCIALIZAÇÃO 

 Entre funcionários, entre funcionários e clientes/produtores ou entre 

funcionários e fornecedores, não devem ser dados apertos de mão ou qualquer 

tipo de cumprimentos com recurso ao toque; 

 Em ambiente de escritório, os funcionários deverão garantir a distância mínima 

de 2 metros entre postos de trabalho. 

 

DESLOCAÇÕES EM CONTEXTO PROFISSIONAL 

 Os funcionários devem ter na sua posse uma declaração emitida pelos 

membros da Direcção da ACOM ou Secretária Técnica que justifique a 

deslocação; 

 Sempre que hajam deslocações essenciais para a continuidade da actividade, os 

funcionários devem lavar e/ou desinfectar as mãos, sair das instalações 

protegidos com equipamento de protecção individual (fato-de-macaco (com 

manga comprida), botas de borracha, cobre-sapatos/cobre-botas, máscara, 

óculos de protecção/viseiras, luvas e no caso das funcionárias, de cabelo 

apertado); 

 Ficam as prestações de serviços veterinários não urgentes canceladas, sendo o 

produtor aconselhado a realizar tratamento prescrito por telefone. Se 

urgentes, a deslocação implica equipamento de protecção individual, 

higienização e posse da cédula profissional, declaração emitida pelos membros 

da Direcção ACOM/Secretária Técnica ou cópia do Decreto nº 2-A/2020 de 20 

de março; 



PLANO DE CONTINGÊNCIA – CORONAVÍRUS [COVID-19] 
 

 

[5] 
 

 À chegada, a entrada dos funcionários deve ser feita pela porta das traseiras 

evitando um maior percurso até ser retirada a roupa e equipamento que veio 

do exterior. Esta entrada deverá ser higienizada sempre que usada. As botas de 

borracha devem ser lavadas com lixivia e água e antes da entrada no escritório, 

as mãos devem ser lavadas e/ou desinfectadas. 

TELETRABALHO OU HOME-OFFICE 

Durante a vigência do estado de emergência em Portugal, é aplicável o regime 

de teletrabalho desde que não afecte a continuidade do serviço da ACOM. Os 

funcionários em regime de teletrabalho devem agir de forma responsável e adoptar 

medidas de forma a minimizar o risco de contrair o coronavírus. 

Os funcionários em regime de teletrabalho devem encontrar maneiras de fazer 

o seu trabalho com eficiência, mesmo que signifique deslocações ocasionais às 

instalações da ACOM. 

A folha de ponto deve ser permanentemente actualizada, indicando o regime 

de teletrabalho ou horário em que trabalhou nas instalações. 

 

ACTIVIDADE DO PASTOR DOS ANIMAIS DA ACOM 

 O funcionário deve ter na sua posse a declaração emitida pelos membros da 

Direcção da ACOM ou Secretária Técnica; 

 Deve adoptar sempre todas as medidas de higiene e distanciamento 

anteriormente referidas; 

 Deve estar equipado com fato-de-macaco e botas de borracha, que devem ser 

retirados para lavagem sempre que entre em contacto com outras explorações 

e sempre que termine o serviço do dia; 

 Sempre que tenha que abastecer o trator agrícola da ACOM ou se for 

necessário estar em contacto com outras pessoas, nomeadamente brigadas 

sanitárias do ADS/OPP, negociantes de gado, entre outros, deve equipar-se 

com luvas, máscara e óculos/viseira, devendo sempre seguir os critérios de 

lavagem e/ou desinfecção de mãos e roupa. 

 

PROCEDIMENTOS PERANTE UM FUNCIONÁRIO SUSPEITO DE INFECÇÃO COVID-19 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como 

critérios clínicos infeção respiratória aguda e/ou associados a critérios 

epidemiológicos. 

Fluxograma seguir em situações de casos suspeitos: 
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Não suspeito Suspeito 

Caso suspeito 
confirmado 

Caso suspeito 
não confirmado 

Funcionário, membros da Direcção ou Secretária Técnica  

contactam a Linha SNS 24: 808 24 24 24 

Funcionário com sinais de COVID-19 

Informa os membros da Direcção da ACOM ou Secretária Técnica 

A ACOM avança com higienização das instalações 

Caso confirmado Caso não confirmado 

Funcionário deslocado pelo INEM para colheita de amostras 
biológicas 
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ANEXO I – ESQUEMA DA DGS PARA A LAVAGEM DAS MÃOS 
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ANEXO II – ESQUEMA DA DGS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

 

 

 

 


