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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

De acordo com as Orientações para Atividades Letivas e Não Letivas nas Instituições Científicas 

e de Ensino Superior ano letivo 2020-2021 da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e Direção 

Geral de Saúde (DGS) e das Recomendações para a preparação do Ano Letivo 2020/2021 

emanadas pelo Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revela-se 

necessário desenvolver novas medidas de mitigação da pandemia associada à COVID-19 de 

forma a garantir condições eficazes e segurança no planeamento e execução do ano letivo. 

O Plano de Contingência organiza-se com um conjunto de ações que visam dar cumprimento 

aos seguintes objetivos: 

✓ Servir de guia orientador às medidas de prevenção e controlo da infeção; 

✓ Uniformizar e assegurar a divulgação da informação para toda a comunidade 

académica; 

✓ Promover um plano de comunicação eficaz à comunidade académica; 

✓ Monitorizar diariamente o impacto da pandemia na ESSNorteCVP, nomeadamente ao 

nível dos recursos humanos, serviços e funcionamento das atividades letivas.  
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1. EQUIPA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

 

A Equipa do Plano de Contingência (EPC) é composta pela colaboradora Sónia Peneda e pelos 

professores: Liliana Mota, António Ferreira, Sónia Novais e Isabel Oliveira sob a coordenação da 

professora Fernanda Príncipe. 

Em caso suspeito ou qualquer dúvida/esclarecimento deve ser contactada a EPC através do 

número: 919612565. 
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2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA INFEÇÃO PELO 

COVID-19 
 

 

O COVID-19 pertence a uma família de vírus conhecidos como Coronavírus, que podem causar 

doenças que variam desde resfriado comum a doenças mais graves, como Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). Foi 

identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. As infeções 

por COVID-19 começaram na China, mas as infeções confirmadas atingirem todas as partes do 

mundo. 

De acordo com a DGS (2020) o coronavírus é geralmente transmitido por contato direto, através 

de gotículas respiratórias, as medidas preventivas no âmbito da COVID-19 deverão ter em conta 

as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/ objetos contaminados).  

 

Transmissão da infeção  

Considera-se que 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).   

 O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre 

os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão 

de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima 

a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, 

nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. Até à data não existe vacina ou 

tratamento específico para esta infeção.  



                                Plano de Contingência COVID - 19 2020/2021                                                                                                    

6 
 

Os principais sinais e sintomas do COVID-19 são infeção respiratória aguda com febre, tosse e 

dificuldade respiratória. 

A DGS (2020) define caso suspeito tendo por base critérios clínicos e epidemiológicos de acordo 

com as indicações disponibilizadas pelo o European Center for Disease Prevention and Control 

(ECDC): 

 

Quadro 1: Critérios Clínicos e epidemiológicos de caso suspeito DGS (2020)  

 

Todos os estudantes, docentes, não docentes e outros 

colaboradores que frequentam a instituição devem efetuar 

a auto-monitorização diária de sinais e sintomas e abster-se 

de se deslocar à instituição se surgir sintomatologia 

compatível com COVID-19. Nestes casos deve ser 

contactado o SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com as normas e 

orientações da DGS. 
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3. ÁREA DE ISOLAMENTO PARA CASOS SUSPEITOS 
 

A colocação de um estudante ou colaborador da ESSNorteCVP numa área de “isolamento” visa 

impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na escola e na comunidade. 

A sala de isolamento localiza-se no edifício Nascente piso -1, denominada por “Laboratório de 

Autocuidado”, onde estudantes ou colaboradores devem permanecer aplicados os critérios 

clínicos e epidemiológicos, até serem fornecidas orientações pela SNS24 (808 24 24 24). 

A área de “isolamento” tem ventilação natural, e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta área 

está equipada com WC, cama, cadeirão, kit com água e alguns alimentos não perecíveis, solução 

antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área), toalhetes 

de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetro.  

Após a utilização da sala de isolamento, será contactado o Serviço de Limpeza para proceder à 

descontaminação (higienização e desinfeção) do espaço e dos equipamentos. O material 

utilizado na descontaminação da área de isolamento e do WC, deve ser exclusivo para esses 

espaços e preferencialmente descartável (por exemplo: mopas para limpeza do chão).  

O acondicionamento do equipamento de limpeza/desinfeção é feito neste WC de apoio.  

O responsável da EPC deve supervisionar a descontaminação dos espaços e orientar a Auxiliar 

de Limpeza, nomeadamente, na aplicação e remoção do Equipamento de Proteção Individual, 

de forma a prevenir a contaminação ambiental cruzada. 

O lixo que resultante da área afetada deve seguir o tratamento de resíduo contaminado.  

 

  



                                Plano de Contingência COVID - 19 2020/2021                                                                                                    

8 
 

 

4. MEDIDAS DE HIGIENE AMBIENTAL 
 

 

As medidas de higiene ambiental e o arejamento dos espaços é essencial para prevenir a 

propagação e transmissão do vírus COVID-19.  

Seguindo as recomendações da DGS procuramos maximizar todas as condições físicas e 

higiénicas indicadas para a prevenção da evolução pandémica, entre as quais:  

✓ Reforço do plano de limpeza dos edifícios da ESSNorteCVP. O planeamento da 

higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e 

utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. 

corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das 

superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de 

desinfetante; 

✓ Distribuir embalagens de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para antissepsia 

das mãos, em locais estratégicos, e onde não existe possibilidade de lavar as mãos com 

água e sabão, no bar, sala polivalente dos estudantes, sala de isolamento, receção, 

biblioteca e balcões de atendimento;  

✓ Manter abertas as portas das salas de aula, biblioteca e refeitório para evitar o uso 

partilhado de manípulos;  

✓ Arejamento das estruturas físicas no final da sua utilização. 
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5. PROCEDIMENTO EM CASOS SUSPEITOS 
 

 

No caso de aparecimento de um estudante ou colaborador na escola com os critérios clínicos e 

epidemiológicos de caso suspeito, o procedimento deve seguir o fluxograma divulgado pela DGS 

(2020) adaptado à nossa realidade (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma do procedimento em caso suspeito 
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6. INFORMAÇÕES À COMUNIDADE ESCOLAR 
 

 

Toda a informação à comunidade académica será disponibilizada no sítio da escola 

(www.essnortecvp.pt), consulta de informação do site da DGS (https://www.dgs.pt/corona-

virus.aspx), redes sociais da ESSNorteCVP e  Associação Académica dos Estudantes da 

ESSNorteCVP. 

É obrigatória a utilização de máscaras na ESSNorteCVP por estudantes, docentes, não docentes, 

investigadores, outros colaboradores e visitantes, de acordo com a legislação vigente, sendo 

aconselhável a sua utilização e, se aplicável, reutilização adequadas, de acordo com as 

instruções do fabricante, em termos sanitários e ambientais. 

É obrigatório a higienização das mãos à entrada e à saída da ESSNorteCVP, salas e espaços 

comuns, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

Devem ser cumpridos os circuitos de entrada e saída nas instalações, salas e espaços comuns, 

de forma a minimizar a concentração e o ajuntamento de pessoas. 

 

 

 

 

  

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx
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7. PLANO PEDAGÓGICO 
 

 

Sempre que possível as atividades letivas devem ser mantidas dentro da normalidade 

programada, no sentido de salvaguardar as expetativas e os interesses dos estudantes dos 

diferentes cursos em funcionamento na ESSNorteCVP. A gestão pedagógica será efetuada caso 

a caso, sendo sempre comunicado aos estudantes no prazo de 24 horas qualquer alteração.  

No Regulamento dos cursos em vigor o regime de frequência e assiduidade, e avaliação e 

aproveitamento dos estudantes continuam válidos pelo que a sua consulta não é dispensada.  

 

Orientações gerais 

Os ciclos de estudos devem manter a modalidade em que foram acreditados e/ou registados. 

Na necessidade de ensino à distância síncrono em algumas atividades letivas, deve privilegiar-

se, mesmo assim, a presença de estudantes em número máximo adequado às condições de 

segurança, sendo que os docentes devem sempre ministrar as aulas a partir das instalações da 

ESSNorteCVP. Neste contexto e com este objetivo deve prever-se, sempre que necessário, uma 

rotatividade adequada dos estudantes em contexto presencial. A avaliação dos estudantes 

decorre obrigatoriamente em regime presencial.  

No ensino pós-graduado privilegia-se um sistema de ensino presencial apoiado por tecnologias 

digitais, assim como formas mistas/combinadas de ensino síncrono. Assim sendo, as aulas de 

tipologia teórica, teórico-prática, seminário e orientações tutoriais são ministradas por ensino à 

distância síncrono via plataforma Microsoft Teams, podendo no planeamento da atividade letiva 

o docente considerar relevante o regime presencial. Nesse sentido, os estudantes devem aceder 

à plataforma através da sua conta Microsoft disponibilizada pela escola. O Serviço de 

Informática fará chegar via email a todos os estudantes um tutorial sobre o acesso à plataforma. 

Qualquer dúvida deve ser realizado contacto através do email informatica@essnortecvp.pt. As 

aulas de tipologia de prática e laboratorial e simulação decorrem em regime presencial 

obrigatório. A avaliação dos estudantes decorre obrigatoriamente em regime presencial.  

Deve ser disponibilizado aos estudantes no Moodle todo o apoio para cada sessão letiva e todo 

o material pedagógico complementar que seja facilitador da adquisição de competências. 

mailto:informatica@essnortecvp.pt
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Elaboração de horários 

A elaboração dos horários deve estar de acordo com as orientações constantes no Mapa de 

Processo – MP07 – Ensino Aprendizagem, devendo ter em consideração os seguintes pontos: 

 - Nos cursos com formas mistas/combinadas de ensino deverá constar no Q71- Horário o regime 

de ensino (presencial ou síncrono-Teams), bem como na plataforma digital de horários 

(secretaria virtual). 

 - Nos dias de avaliação as aulas decorrem em regime presencial independentemente da sua 

tipologia.  

- A elaboração dos horários tem que permitir, na gestão das salas, espaço temporal suficiente 

para a higienização e arejamento das salas sempre que a turma cesse a sua atividade diária na 

respetiva sala de aula.   

 

Processo Ensino Clínico/Estágio 

Nas unidades curriculares com tipologia de ensino clínico/estágio de todos os cursos da 

ESSNorteCVP estará condicionada a sua realização à decisão das instituições de saúde e à 

compatibilização dos respetivos planos de contingência institucionais, no que se refere à prática 

clínica segura relacionada com as medidas adequadas de distanciamento físico,  higienização, 

desinfeção e adaptação do tempo e dos espaços letivos e de trabalho/ensino  clínico, assim 

como assegurando condições aos estudantes nos mesmos termos aplicáveis aos profissionais de 

saúde, bem como das orientações da DGS.  

Caso as instituições de saúde informem que não irão receber os estudantes, cada ensino 

clínico/estágio será analisado caso a caso pela Direção de Departamento em articulação com a 

coordenação dos cursos e respetivos regentes das unidades curriculares.  

Na impossibilidade de reposição de horas em atraso o Conselho Pedagógico e o Conselho 

Técnico-Científico decidirão caso a caso, garantindo as expetativas dos estudantes e os padrões 

de qualidade de ensino da escola.   
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Organização e disposição das salas de aula e auditório e outras áreas onde decorrem 

atividades com estudantes, docentes, investigadores e colaboradores 

É obrigatório o uso de máscara, sendo aconselhável a sua utilização e reutilização adequada em 

termos sanitários e ambientais. 

É obrigatório a higienização das mãos à entrada e saída das salas de aula, auditório e outras 

áreas onde decorrem atividades com estudantes, docentes, investigadores e colaboradores.  

As salas estão organizadas de forma a garantir o distanciamento, pelo que a sua disposição só 

pode ser alterada sob indicação do docente, garantindo sempre a maximização do espaço entre 

pessoas. 

A cada turma será atribuída, sempre que possível, a mesma sala de aula e os estudantes têm 

que ocupar diariamente sempre o mesmo lugar durante a atividade letiva. 

No auditório, podem ser ocupadas todas as filas com lugares desencontrados, devendo ser 

deixado um lugar de intervalo entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas.  

No final de cada sessão letiva o docente deve garantir a higienização do equipamento 

audiovisual de utilização comum presente nas salas de aula. 

Nos refeitórios e bares deve ser acautelado o respeito pelas regras de distanciamento físico 

entre todos os utilizadores e o uso obrigatório de máscaras (com exceção durante o período de 

refeição). 

Os estudantes devem utilizar apenas os espaços comuns, refeitório e bar correspondente ao 

edifício da ESSNorteCVP onde decorrem as suas aulas.  

Não é permitida a permanência nos refeitórios e bares da ESSNorteCVP de pessoas para outros 

efeitos, designadamente convívios, ou qualquer outra forma de confraternização lúdica e/ou 

académica. 

Quando necessário e conveniente poderá ser permitida a utilização dos refeitórios e bares, fora 

dos horários de refeições, como espaço de estudo, desde que sejam mantidas as regras de 

distanciamento físico similares às salas de estudo das residências e assegurada a conveniente 

higienização e arejamento/ventilação do espaço previamente à sua utilização.   
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É obrigatório a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e depois das 

refeições), bem como uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com as 

normas e orientações da DGS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Plano de Contingência da ESSNorteCVP é um documento orientador para a prevenção e 

controlo da infeção do COVID-19, realizado de acordo com o conhecimento atual. Contudo, 

fruto da monitorização contínua da ESSNorteCVP, este será atualizado de acordo com os 

resultados da monitorização, em conformidade com as orientações emanadas pelas entidades 

competentes.   

O grande foco do Plano de Contingência 2020/2021 é a centralização da informação e 

comunicação de forma a que sejam garantidos todos os procedimentos de segurança, em prol 

do bem-estar individual e de toda a comunidade académica, com um elevado sentido de 

responsabilidade na garantia da qualidade do ensino.   
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