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PARTE I
ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO
1

Âmbito e Objetivos
O “Plano de Contingência da IGF-Autoridade de Auditoria”, doravante designado
por Plano, pretende antecipar e gerir o impacto da infeção do novo Coronavírus,
intitulado de COVID-19 (doravante assim designado), no âmbito da atividade
desenvolvida nesta Autoridade de Auditoria e, em particular, por todos os que
exercem funções nas respetivas instalações.
O objetivo principal do Plano é preparar esta Autoridade para a adequada gestão
do risco de infeção por COVID-19 e enfrentar eventuais casos de doença,
minimizando a possibilidade da sua transmissão entre os/as trabalhadores/as e
junto da restante população.
O presente Plano foi preparado com base nas orientações da Direção-Geral da
Saúde (DGS) e visa:
Preparar a resposta para minimizar as condições de propagação do COVID-19;
Definir a estrutura de coordenação e monitorização do Plano;
Definir a divulgação e coordenação com as organizações instaladas nos serviços desta
Autoridade e com entidades externas, sempre que necessário.
O Plano de Contingência tem, ainda, os seguintes objetivos específicos:
Reduzir o risco de contaminação por COVID-19 no local de trabalho, com o objetivo
de proteger a saúde dos/as trabalhadores/as e diminuir as condições de propagação
da doença;
Definir os procedimentos a observar perante um possível caso de infeção de
trabalhadores/as por COVID-19;
Assegurar a continuidade do desenvolvimento das atribuições desta Autoridade de
Auditoria;
Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de pandemia, em
especial da área da saúde;
Garantir a correta e adequada informação, interna e externa;
Conhecer o impacto da doença sobre os/as trabalhadores/as desta Autoridade de
Auditoria;
Preparar o restabelecimento da normalidade do funcionamento dos serviços caso se
revele necessário e tão rápido quanto possível.
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Criação de estrutura de gestão do plano
A gestão da situação de eventual contaminação e pandemia por Covid-19, justifica
a criação do Grupo Coordenador do Plano (GCP) nesta Autoridade de Auditoria,
cuja composição consta da Parte VII do presente Plano.
Compete ao GCP:
Divulgar o Plano pelos/as trabalhadores/as que exercem funções na Autoridade de
Auditoria;
Manter permanentemente informada a direção superior sobre a evolução da
situação;
Coordenar a atuação no âmbito do Plano e monitorizar o respetivo cumprimento;
Orientar a gestão estratégica face à evolução da situação epidemiológica, com base
nas orientações e informações emitidas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela DGS;
Desenvolver, implementar, rever e propor alterações ao Plano (se necessário);
Orientar o processo de comunicação interna e externa;
Promover a prestação de informação às autoridades de saúde.
O GCP deverá ter especial atenção às seguintes situações:
Revisão do nível de alerta definido pela Organização Mundial de Saúde e
recomendada a sua implementação nacional pelo MS/DGS;
Presença de um ambiente de transmissão secundária generalizada e sem controlo a
nível nacional;
Confirmação do primeiro caso de contaminação por COVID-19 na estrutura da
Autoridade de Auditoria.

3

Ativação e Desativação do Plano de Contingência
O Plano entra em vigor e é ativado após aprovação pelo Inspetor-Geral de Finanças,
ouvido o Conselho de Inspeção, competindo ao GCP ponderar a abrangência e adequação
das medidas e procedimentos previstos, face às situações concretas e/ou às informações
oficiais disponíveis.
O Plano é desativado pelo Inspetor-Geral de Finanças, ouvidos o GCP e o Conselho de
Inspeção, atentas as orientações da DGS. Com esta desativação o GCP deve definir as
medidas de mitigação do risco por COVID-19, a longo prazo.
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PARTE II
PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E RESPOSTA

4

Prevenção e Monitorização da saúde
A prevenção e monitorização do COVID-19, no contexto do presente Plano, inclui
as seguintes medidas/procedimentos:
a)

Acompanhamento das orientações transmitidas pela DGS;

b)

Divulgação de informação relativa ao COVID-19;

c)

Divulgação de medidas preventivas;

d)

Aquisição de máscaras, termómetros e de outros instrumentos necessários à
prevenção e combate à contaminação, perante a identificação de casos suspeitos;

e)

Aquisição de kits para quem preste apoio aos/às trabalhadores/as que apresentem
um possível quadro de infeção por COVID-19 (em caso de impossibilidade de
locomoção própria para a área de isolamento), composto por máscara cirúrgica e
luvas descartáveis;

f)

Reforço da higienização dos sanitários (após limpeza regular deverá ser utilizado
desinfetante pelos serviços de limpeza) e de superfícies mais manuseadas (por
exemplo, maçanetas de portas, corrimãos, botões dos elevadores e teclados dos
computadores);

g)

Preparação de instalações adequadas para servirem de área de isolamento, de
acordo com as orientações da DGS;

h)

Identificação dos serviços essenciais ao funcionamento desta Autoridade de
Auditoria e definição da necessidade de equipamentos (exemplo: computadores,
etc.) a distribuir aos/às trabalhadores/as em caso de trabalho à distância, com
recurso a meios tecnológicos de informação e comunicação (VPN/outros meios);

i)

Divulgação do presente Plano pelos/as trabalhadores/as, entidades e prestadores
externos e restantes entidades instaladas nos mesmos edifícios/espaços ocupados
por esta Autoridade de Auditoria.
De acordo com as orientações da DGS, as medidas preventivas a adotar pelos/as
trabalhadores/as desta Autoridade de Auditoria são as seguintes:

a)

Higienização das mãos. Exemplos: lavar frequentemente as mãos com água e sabão
durante pelo menos 20 segundos, esfregando-as bem e de acordo com as instruções
constantes do Anexo 1; se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante
para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das
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b)

c)
d)

mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados
preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas;
Etiqueta respiratória. Exemplos: evitar tossir ou espirrar para as mãos ou para o ar;
tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenços
de papel, que devem ser deitados num caixote do lixo após a sua utilização; higienizar
as mãos após o contacto com secreções respiratórias – Anexo 2;
Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (cujo uso deve ser racional).
Exemplos: higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara;
Procedimentos de conduta social. Exemplos: alterar a frequência e/ou a forma de
contacto entre os/as trabalhadores/as e entre estes/as e os/as prestadores/as,
clientes, auditados/as - evitar o aperto de mão ou outros cumprimentos com
contacto físico e as reuniões presenciais.
Existe um especial dever de informação por todos/as os/as trabalhadores/as,
prestadores/as que tenham regressado de áreas de transmissão ativa ou que
tenham efetuado escala nessas áreas1, nos últimos 10 dias, bem como que tenham
familiares próximos nessa situação, independentemente de apresentarem
sintomas sugestivos de doença respiratória, incluindo a obrigação de contactarem
a Linha SNS24, através do número 808 24 24 24, informando sobre a sua história
de viagem, as relações com familiares próximos em idêntica situação e de seguirem
as orientações que lhes vierem a ser indicadas;
Todos/as aqueles/as a quem for recomendado algum período de quarentena, pela
Linha SNS 24, têm a obrigação de informar a sua situação ao/à imediato/a
superior/a hierárquico/a e à Direção dos Serviços Administrativos (DSA), através de
contacto telefónico e posterior e-mail;
O registo de assiduidade e pontualidade (sistema WinTimeOnline) deve ser
realizado, preferencialmente, através de computador;
Estas medidas aplicam-se a todos/as aqueles/as que exerçam funções nesta
Autoridade de Auditoria, nas instalações de Lisboa, do Porto e de Coimbra,
abrangendo também os/as peritos/as, prestadores/as, individuais ou coletivos/as,
externos.

1

Áreas atualmente com transmissão comunitária ativa: China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irão e Itália. Os

viajantes devem verificar a atualidade desta lista no site www.dgs.pt.
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Mobilização da resposta
A mobilização da resposta deve ser ativada quando for identificado um/uma
trabalhador/a, prestador/a, perito/a nesta Autoridade de Auditoria suspeito/a de
estar infetado por COVID-19, abrangendo também as empresas/entidades
externas. Deve, igualmente, ser ativada caso existam orientações da DGS nesse
sentido, independentemente de confirmação de caso suspeito na Autoridade de
Auditoria.
A mobilização da resposta pode incluir, entre outras, as seguintes medidas:
a)

Acionamento da/s área/s de isolamento, em Lisboa na sala 80.07 - Piso 8, no Porto
na sala 2.08, em Coimbra na sala de reuniões n.º 18, ficando o/a trabalhador/a
obrigado/a a cumprir as indicações que lhe forem transmitidas verbalmente e/ou
confirmadas por e-mail;

b)

No caso da existência de mais do que um/uma trabalhador/a com sintomas/suspeito
de contaminação/doença, devem ser disponibilizados outros espaços para além dos
já identificados, por forma a cada espaço não ser ocupado por mais do que um/a
trabalhador/a;

c)

Definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente desativados e
os/as respetivos/as trabalhadores/as que sejam dispensados de comparecer ao
trabalho;

d)

Determinação de casos em que se justifique o trabalho à distância, com recurso a
meios tecnológicos de informação e comunicação;

e)

Fornecimento de equipamentos (computadores,
trabalhadores/as em trabalho à distância;

f)

Suspensão das deslocações em representação desta Autoridade de Auditoria;

g)

Restrição de reuniões presenciais, no âmbito dos serviços da Autoridade de
Auditoria, ao mínimo essencial, devendo ser privilegiada a reunião à distância,
através de meios tecnológicos de informação e comunicação;

h)

Redução ou cancelamento de eventos públicos (v.g.: conferências, seminários) ações
de cooperação e de formação ou outras reuniões e eventos tidos por não essenciais;

i)

Comunicação aos/às trabalhadores/as dos procedimentos sobre a justificações de
faltas no caso de ausência relacionada com o COVID-19, da responsabilidade da
DSA/Recursos Humanos (RH) 2;

j)

Avaliação das condições de funcionamento de outros serviços que funcionam nos
mesmos edifícios como o bar/refeitório.

etc.)

adequados

aos/às

Estas medidas aplicam-se a todos/as aqueles/as que exerçam funções nos espaços
desta Autoridade de Auditoria.
A adequada execução do Plano exige a adequada articulação e colaboração dos/as
trabalhadores/as e entidades instaladas nos edifícios utilizados por esta Autoridade
de Auditoria.
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PARTE III – ASPETOS MÉDICOS

6

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 e foi definida pela DGS como aquela
que deve ser adotada pelas instituições:
Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre, tosse ou dificuldade respiratória)
requerendo ou não hospitalização;
Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão comunitária
ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com caso confirmado
ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou
caso tenha estado em instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19.
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Transmissão da infeção
De acordo com a informação das autoridades de saúde, a COVID-19 pode
transmitir-se:
Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1
mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer, segundo os dados conhecidos,
durante uma exposição ou contacto próximos da pessoa com COVID-19 (área até 2
metros), através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser diretamente
expelidas para a boca ou o nariz de pessoas que estão próximas ou inalada para os
pulmões dessas pessoas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o COVID-19 e, em seguida,
o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), também
pode conduzir à transmissão da infeção.

2

Quando os/as trabalhadores/as não possam comparecer ao trabalho por motivo de isolamento profilático e não
seja possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação e trabalho, nomeadamente o teletrabalho
ou programas de formação à distância, as ausências ao serviço, independentemente da respetiva duração, têm os
efeitos das faltas por motivo de isolamento profilático, previstas na alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.
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Equipamentos de Proteção

A decisão de utilização de máscaras em permanência, designadamente, para pessoas com
infeções respiratórias, poderá ser recomendada pelo GCP, tendo em conta a evolução da crise
e as recomendações das autoridades de saúde.

PARTE IV
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS
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Procedimento num caso suspeito
Se o trabalhador constatar que tem sintomas de COVID-19, não deve deslocar-se
às instalações da Autoridade de Auditoria, devendo contactar de imediato a Linha
SNS 24 (808 24 24 24), seguindo as indicações que lhe forem transmitidas.
Posteriormente, deve informar a DSA da ocorrência e, sendo o caso, desenvolver
os procedimentos para justificação da ausência.
Nas instalações da IGF-Autoridade de Auditoria, em Lisboa, Porto e Coimbra, o/a
trabalhador/a com sinais e sintomas de COVID-19, com ligação epidemiológica
(proximidade ou convívio com pessoa contaminada ou que tenha visitado região
contaminada), ou que identifique alguém nesta Autoridade de Auditoria com
sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar, de imediato
e por via telefónica, o/a seu/sua imediato/a superior/a hierárquico/a (chefia direta)
e, no caso aplicável, dirigir-se, de imediato, para a área de isolamento mais
próxima.
O/a superior/a hierárquico/a do/a trabalhador/a deve informar, de imediato, a
Direção de Serviços Administrativos/RH da situação que lhe for reportada.
No caso do/a trabalhador/a com sinais e sintomas de COVID-19 ou com ligação
epidemiológica se encontrar impossibilitado/a de se dirigir para a área de
isolamento, quem o acompanhar deve colocar, momentos antes de se iniciar a
assistência, o kit referido na alínea e) do ponto 4.1, para além do cumprimento das
precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após
contacto com o/a referido/a trabalhador/a.
Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 2
metros) do/a trabalhador/a suspeito de contaminação por COVID-19.
O/A trabalhador/a, prestador/a, já na área de “isolamento”, deve contactar a Linha
SNS 24 (808 24 24 24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição clínica
o permitir, por forma a comunicar diretamente os sintomas aos serviços de saúde.
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A colocação da máscara referida no número anterior deverá ser efetuada pelo/a
próprio/a doente que deve verificar se a máscara se encontra bem ajustada
(ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz,
boca e áreas laterais da face, sendo que em homens com barba, poderá ser feita
uma adaptação a esta medida, isto é, máscara cirúrgica complementada com um
lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, deve ser substituída por
outra.
Após avaliação, o SNS 24 informa o/a doente:
Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: dos procedimentos definidos e
adequados à situação clínica do/a doente;
Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 contacta a Linha de Apoio
ao Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.
Desta validação, o resultado poderá ser:
a)

Caso Suspeito Não Validado. A Linha SNS 24 define os procedimentos habituais e
adequados à situação clínica do doente. Acresce que este/a deve informar
imediatamente o/a seu/sua superior/a hierárquico/a (chefia direta) ou a DSA.

b)

Caso Suspeito Validado. A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de
Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
A Chefia direta do/a trabalhador/a informa o GCP de um caso suspeito validado.

c)

Na situação de caso suspeito validado: o/a doente deverá permanecer na área de
“isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita),
até à chegada da equipa do INEM, ativada pela DGS, que assegura o transporte para
o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes
laboratoriais. Neste caso, é expressamente interdito o acesso à área de “isolamento”.
Caso ocorra um caso suspeito validado:
O GCP tomará as medidas adequadas previstas no presente Plano.
A área de isolamento ficará interditada até à validação da descontaminação pela
Autoridade de Saúde Local.
O GCP deve desenvolver os procedimentos necessários a assegurar a limpeza e
desinfeção da área de isolamento, bem como do local de trabalho do/a doente e o
armazenamento dos seus resíduos, os quais devem ser segregados e enviados para
operador licenciado para gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
No caso de ser confirmada a contaminação de trabalhador/a, mediante parecer do
GCP, o dirigente máximo pode determinar o encerramento dos serviços, por forma
a assegurar a quarentena dos/as trabalhadores/as (durante 14 dias).
Os/as trabalhadores/as em quarentena, sempre que possível e em articulação com
o/a respetivo/a superior/a hierárquico/a, continuam a desenvolver as respetivas
funções, designadamente por teletrabalho.
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No caso de dúvida na execução do presente plano deve ser contatado/a
coordenador/a do GCP.

10 Procedimento de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” alguém que não apresenta sintomas no
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de
COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo determinará o tipo de
vigilância.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
“Alto risco de exposição”, é definido como alguém do mesmo posto de trabalho
(gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do/a doente ou que esteve face-a-face
com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado ou ainda que
partilhou com o Caso Confirmado loiça (exemplos: pratos, copos, talheres), toalhas
ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com
expetoração, sangue, gotículas respiratórias.
“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como alguém que teve contacto
esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (exemplo: em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias, através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou
espirro) ou 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).
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias, sendo que, como
medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.
A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica:
Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última
exposição;
Não se deslocar à Autoridade de Auditoria nesses 14 dias;
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.
A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” implica:
a) Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou
dificuldade em respirar.
b) Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação
fica encerrada para efeitos de prevenção e combate ao COVID-19.
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PARTE V
PLANO DE COMUNICAÇÃO

11 Plano de Comunicação
O GCP preparará um plano de comunicação com a identificação dos alvos da comunicação
(trabalhadores/as, prestadores/as de serviços externos, fornecedores/as de equipamentos,
comunicação social e entidades externas) e conteúdo da informação sobre a situação e
procedimentos especiais a observarem para limitar o contágio e a propagação.

PARTE VI
RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO PLANO

12 Responsabilidades
Para além das responsabilidades já referidas, compete:
a) Aos/às dirigentes (diretores/as e chefes de equipa) da Autoridade de Auditoria
informar sobre as tarefas e ações essenciais e aquelas que podem ser asseguradas
por trabalho à distância, bem como acompanhar a reposição da normalidade;
b) Aos/às trabalhadores/as, dirigentes e prestadores/as de serviços na Autoridade de
Auditoria informar a DSA sobre as deslocações ao estrangeiro que tenham efetivado
incluindo escalas, desde 15 de fevereiro de 2020, bem como eventuais contactos com
pessoas portadoras de COVID-19 (telefone:
218113500 e e-mail:
recursoshumanos@igf.gov.pt.
Compete em especial à DSA:
a) Transmitir as informações indicadas no ponto antecedente ao Plano de
Comunicação;
b) Informar o GCP sobre todas as deslocações oficiais que se tenham efetuado ou que
se venham a efetuar, incluindo escalas, desde 15 de fevereiro de 2020, bem como
todas as missões de cooperação em Portugal ou no estrangeiro previstas até 30 de
junho de 2020;
c) Acompanhar a situação no bar/refeitório;
d) Identificar os/as prestadores/as de serviços e fornecedores/as essenciais;
e) Assegurar o suporte à comunicação.

12

PARTE VII
GRUPO COORDENADOR DO PLANO

13 Grupo Coordenador do Plano de Contingência
O Grupo Coordenador do Plano é constituído pelos/as seguintes dirigentes e
trabalhadores/as:
a) Membros da coordenação: em Lisboa, a Diretora de Serviços Administrativos, que
igualmente preside ao Grupo, em caso de impedimento, substituída pela Chefe de
Divisão; no Porto, o Inspetor de Finanças Diretor responsável pelas instalações e, em
caso de impedimento, substituído pelo/a Chefe de equipa mais antigo em funções;
em Coimbra, o Chefe de Equipa com direção de projetos responsável pelas
instalações e, em caso de impedimento, substituído pelo Chefe de equipa mais antigo
em funções; as substituições devem ser comunicadas à direção superior e à DSA.
b) Restantes membros em Lisboa, Porto e Coimbra: os/as dirigentes intermédios de
primeiro grau e Chefes de equipa com direção de projetos e, em caso de
impedimento, substituídos pelos/as respetivos/as chefes de equipa, por antiguidade
no exercício de funções. As substituições devem ser comunicadas aos/às
respetivos/as membros da coordenação e à DSA.
Compete, em especial, ao GCP ativar o Plano e emitir os esclarecimentos
necessários à sua boa execução, bem como definir as medidas e as ações casuísticas
e aqui não previstas.
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ANEXO 1 – Boas práticas na lavagem das mãos
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ANEXO 2 – ETIQUETA RESPIRATÓRIA
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