
Admni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FCT NOVA 
 

COVID-19 

FCT DAT | Fevereiro 2022 | Versão 06 



 

 

 1
div.at.covid@fct.unl.pt  

Índice 

1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO .................................................................................................. 2 

2. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ...................... 3 

2.1 RESPONSÁVEIS FOCAIS ..................................................................................................................................... 4 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS ........................................................................................................................... 5 

3.1 ÁREA DE ISOLAMENTO ..................................................................................................................................... 5 

3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS ................................................................................................................................... 5 

4. DETEÇÃO DE CASO SUSPEITO DE DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) NO CAMPUS . 9 

4.1 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA A COMUNIDADE EM GERAL ...................................................................... 9 

4.2 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO PARA OS RESPONSÁVEIS FOCAIS/DOCENTES ................................. 10 

5. SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO DE DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) .............. 11 

5.1 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA OS ESTUDANTES..................................................................................... 11 

5.2 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA A RESTANTE COMUNIDADE .................................................................... 11 

5.3 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO DA FCT NOVA .................................................................................................. 12 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DE CONTACTOS DIRETOS COM CASO CONFIRMADO ............................................................... 12 

5.5 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE GESTÃO DE CASOS PARA A DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO ................................ 13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2
div.at.covid@fct.unl.pt  

1. OBJETIVO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente documento aplica-se a toda a comunidade académica, prestadores de serviços e visitantes 

do Campus da FCT NOVA e define as medidas preventivas necessárias para o combate à propagação 

pela COVID-19, visando-se essencialmente o seguinte: 

1. Preparar uma resposta operacional que minimize as condições de propagação de Doença 

por Coronavírus (COVID-19) no interior do Campus, mantendo, sempre que possível, o 

funcionamento da Faculdade. 

2. Definir a estrutura de decisão e de coordenação da FCT NOVA para esta fase. 

3. Dar resposta às necessidades de notificação e comunicação, in/out, da Faculdade com 

vista à identificação precoce de qualquer Caso Suspeito de Doença por Coronavírus 

(COVID-19). 

4. Dar resposta às necessidades de notificação e comunicação, in/out, da Faculdade com 

durante a identificação de um Caso Confirmado de Doença por Coronavírus (COVID-19). 
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2. RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE 

CONTINGÊNCIA  

A gestão da Pandemia por COVID-19 na FCT NOVA será efetuada pelo Grupo de Gestão do COVID-19 

(GGC-19), com a seguinte estrutura: 

Função Responsável Contacto 

Ativação e desativação do Plano  Professor Virgílio Cruz Machado 

Diretor 

diretor@fct.unl.pt 

Coordenação geral do Plano e 

interlocutor preferencial com os 

estudantes 

Professor Vitor Hugo Fernandes 

Subdiretor  

vhf@fct.unl.pt 

Operacionalização das medidas 

preconizadas para os Serviços/Sectores 

Departamentais e interlocutor 

preferencial com os mesmos 

Dr. Paulo Ferreira 

Administrador 

fct.administrador@fct.unl.pt 

Coordenação das Comunicações in/out  Prof. Fátima Rodrigues 

Subdiretora Adjunta 

msfr@fct.unl.pt 

Elaboração e atualização do Plano, 

definição dos meios técnicos necessários 

à sua implementação  

 

Cláudia Saque 

Coordenadora DAT 

cpss@fct.unl.pt 

Implementação das medidas definidas e 

gestão dos casos suspeitos/confirmados 

de COVID-19 

Ana Coelho 

Responsável pela Seção de Segurança 

no Trabalho (DAT/SST) 

as.coelho@fct.unl.pt 
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2.1 RESPONSÁVEIS FOCAIS 

A operacionalização das medidas previstas em cada um dos Serviços e Sectores Departamentais 

continuará a ser assegurada pelos Responsáveis Focais, com as seguintes funções: 

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

responsabilidade. 

 Encaminhar eventuais casos suspeitos de COVID-19 à área de isolamento. 

 Elaborar o levantamento dos contactos diretos com casos confirmados de COVID-19, no caso de 

alunos, indicados pelo Coordenador de Curso. 

 Garantir a implementação das medidas preconizadas no respetivo Departamento/Serviço. 

 Garantir o esclarecimento, de acordo com as orientações que forem sendo definidas pelo GGC-

19, aos utilizadores na sua área de responsabilidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 5
div.at.covid@fct.unl.pt  

3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.1 ÁREA DE ISOLAMENTO 

A Área de Isolamento de casos suspeitos (indivíduos com Sintomas compatíveis com a Doença por 

Coronavírus (COVID-19)) visa impedir que outras pessoas no Campus da FCT NOVA possam ser 

expostas e infetadas minimizando a propagação desta doença. 

A Área de Isolamento definida para o Campus da Caparica da FCT NOVA, localiza-se no Edifício XII – 

(Antiga Caixa Geral de Depósitos) e encontra-se devidamente equipada para acolher eventuais casos 

suspeitos. 

3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Reforçaram-se as medidas preventivas no Campus de Caparica, através de ações de comunicação e 

divulgação internas e de reforço das medidas preventivas implementadas.  

Ações de comunicação e divulgação  

 Comunicação com os utilizadores do Campus, através de mensagens de correio eletrónico, com 

o objetivo de formar e informar sobre as normas gerais a adotar na FCT NOVA. 

 Reforço da Divulgação das Normas Gerais de Funcionamento da FCT NOVA, bem como das 

recomendações da DGS, através da afixação de cartazes informativos nos edifícios do Campus. 

Medidas prevenção no Campus 

 Reforço dos equipamentos de desinfeção das mãos nos edifícios. 

 Reforço dos equipamentos de proteção para os colaboradores com atividades de risco de 

exposição mais elevado, designadamente em situações de contacto direto com o público e/ou 

em locais de utilização comunitária. 
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 Reforço das medidas de higienização das superfícies nas áreas publicas, garantindo-se a 

desinfeção de pelo menos 6 vezes por dia, com recurso a meios técnicos e humanos 

adequados, de todas as zonas de utilização publica e de contacto frequente. 

 Disponibilização de desinfetantes de superfície para zonas de trabalho partilhado.  

 Definição de medidas que visem promover o arejamento natural dos espaços. 

 Definição das capacidades máximas de cada espaço, em função das suas características e da 

atividade desenvolvida.  

 Definição de circuitos de entrada e saída nas instalações, de forma a minimizar a concentração e 

o cruzamento de pessoas. 

Antes das deslocações ao Campus 

Se tiver sintomas, se esteve em contacto com algum caso positivo ou se está positivo para a COVID-19 

deve: 

 Permanecer em casa. Não se desloque à Faculdade. 

 Contactar a Linha SNS24, através do número 808 24 24 24, e siga as indicações que lhe forem 

transmitidas. 

 Informar a Faculdade através do email: div.at.covid@fct.unl.pt. Caso seja aluno deve informar 

também o Coordenador de Curso, através dos contactos disponíveis na página oficial do curso. 

Dentro de Espaços Fechados/ Edifícios 

 Cumprir com as regras de utilização definidas em cada espaço. 

 Garantir a utilização de máscara, sempre que se encontre em espaços fechados (salas de aula, 

zonas sociais), e em espaços exteriores, caso não seja possível garantir a distância de 

segurança. 
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 Garantir uma correta e frequente higienização das mãos. 

 Garantir a aplicação das regras de etiqueta respiratória, sempre que tossir ou espirrar. 

 Garantir a ventilação dos espaços, mantendo sempre que possível as janelas e as portas 

abertas durante a utilização dos espaços. 

  Garantir a desinfeção das superfícies que utiliza. Nas salas e zonas sociais estão disponíveis 

desinfetantes e papel absorvente que devem ser utilizados para o efeito. 

 

Receção de Cliente/Fornecedor/Prestador de Serviço/ Visita  

O Cliente/Fornecedor/Prestador de Serviço/Visita têm obrigatoriamente que cumprir com as normas de 

prevenção, designadamente: 

 Cumprir com as regras de utilização definidas em cada espaço. 

 Garantir a utilização de máscara. 

 Garantir uma correta e frequente higienização das mãos. 

 Garantir a aplicação das regras de etiqueta respiratória, sempre que tossir ou espirrar. 

 Garantir a ventilação dos espaços, mantendo sempre que possível as janelas e as portas 

abertas durante a utilização dos espaços. 

 Garantir a desinfeção das superfícies que utiliza. Nas salas e zonas sociais estão disponíveis 

desinfetantes e papel absorvente que devem ser utilizados para o efeito. 

 Evitar a utilização de elevadores, exceto em situações de mobilidade reduzida e no transporte de 

cargas.  
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Aulas laboratoriais, aulas práticas e aulas teórico-práticas/ Zonas de estudo 

 Garantir a utilização de máscara. 

 Garantir a distância de segurança. 

 Garantir uma correta e frequente higienização das mãos. 

 Garantir a aplicação das regras de etiqueta respiratória, sempre que tossir ou espirrar. 

 Cumprir com a capacidade máxima definida para cada espaço. 

 Evitar partilhar objetos / equipamentos de trabalho. Sempre que esta situação não for possível, 

adotar procedimentos de higienização das mãos bem como do objeto / equipamento a utilizar. 

 Garantir a desinfeção das superfícies que utiliza. Nas salas e zonas sociais estão disponíveis 

desinfetantes e papel absorvente que devem ser utilizados para o efeito. 

 Garantir a ventilação dos espaços, mantendo sempre que possível as janelas e as portas 

abertas durante a utilização dos espaços. 

 Garantir a disposição de mobiliário definida para cada espaço, não sendo permitida a 

modificação dos layouts dos espaços. 

Zonas de Fumadores 

 Garantir o distanciamento mínimo de 2 metros. 

 Utilizar as zonas de fumo definidas no Campus, sendo que não é permitido fumar nas zonas de 

circulação e nos acessos aos edifícios. 
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4. DETEÇÃO DE CASO SUSPEITO DE DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

NO CAMPUS 

4.1 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA A COMUNIDADE EM GERAL 

Quando for identificado como um caso suspeito de doença por Coronavírus (COVID-19) no Campus da 

FCT NOVA, i.e., um indivíduo com sintomas compatíveis com doença por Coronavírus (COVID-19) ou 

considerado como contato de risco, deverá proceder-se da seguinte forma: 

1. A pessoa sintomática, ou alguém que detete um caso suspeito, deverá contactar a Divisão de 

Apoio Técnico (DAT), através 15402 (extensão interna) ou 916 045 661 (entre as 9:00 e as 

17:00) e o 916 025 546 (após as 17:00) e reportar a situação, fornecendo as informações que 

forem solicitadas. 

2. A DAT contata com o Responsável Focal/Docente, que acompanha o caso suspeito até à Área 

Isolamento, mantendo uma distância de segurança mínima de 2 metros, sempre que possível. 

3. O Caso Suspeito, já na Área de Isolamento, deve contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) e 

seguir as orientações que lhe forem transmitidas. 

4. O Caso Suspeito indicará preferencialmente por telemóvel ao Responsável Focal/Docente quais 

as orientações transmitidas pela Linha SNS24. 
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4.2 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO PARA OS RESPONSÁVEIS 

FOCAIS/DOCENTES 

O procedimento a ser aplicado deve ser o definido no ponto 4.1, acrescido do seguinte: 

1. O Responsável Focal/Docente deve recolher a informação relativa aos Contactos Diretos com o 

Caso Confirmado através do preenchimento do impresso GGC-19 e deve enviar o impresso 

devidamente preenchido para o seguinte email div.at.covid@fct.unl.pt. 

Nota: O acesso à Área de Isolamento fica interditado (exceto aos trabalhadores designados a 

prestar assistência e higienização do local). 

Após a saída do Caso Suspeito da Área de Isolamento, deverá ser dada indicação ao piquete de 

limpeza para que proceda ao arejamento, à higienização e desinfeção do espaço. Só após a adoção 

desta medida, poderá o espaço voltar a ser utilizado. 
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5. SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO DE DOENÇA POR CORONAVÍRUS 

(COVID-19)  

5.1 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA OS ESTUDANTES 

1. O Estudante deve ficar em isolamento e seguir todas as indicações transmitidas pelo médico 

assistente / Autoridade de Saúde / Linha SNS24.  

2. O Estudante deve enviar a respetiva declaração de isolamento profilático para o email: 

cp.secretariado@fct.unl.pt e só pode regressar à faculdade após a data ou prazo indicado na 

declaração de isolamento profilático mais recentemente emitida.  

3. O Estudante deve informar o Coordenador de curso, através dos contactos disponíveis na 

página oficial do curso, e a FCT NOVA através do email div.at.covid@fct.unl.pt. 

4. O Coordenador de Curso deve articular-se com a DAT e informar o Presidente do Departamento. 

 

5.2 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO PARA A RESTANTE COMUNIDADE 

1. O caso confirmado deve ficar em isolamento e seguir todas as indicações transmitidas pelo 

médico assistente / Autoridade de Saúde / Linha SNS24. 

2. O caso confirmado deve enviar a respetiva declaração de isolamento profilático para o email: 

div.rh.flic@fct.unl.pt e só pode regressar à faculdade após a data ou prazo indicado na 

declaração de isolamento profilático mais recentemente emitida. 

3. O caso confirmado deve informar a FCT NOVA através do email div.at.covid@fct.unl.pt. 
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5.3 PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO DA FCT NOVA   

Os contactos diretos de alto risco com o caso confirmado, são notificados pela Faculdade com a 

seguinte informação: 

1. Devem com a máxima urgência contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24). 

2. Devem seguir as orientações que lhe forem transmitidas pela Linha SNS24. 

3. Até que exista outra indicação pela Linha SNS24, devem permanecer em casa não se 

deslocando à Faculdade. 

4. Devem informar a Faculdade com a maior brevidade das orientações que lhes foram 

transmitidas pela Linha SNS24. 

5. Caso seja indicado o isolamento profilático pela Autoridade de Saúde / Linha SNS24, devem 

informar a Faculdade e enviar a respetiva declaração de isolamento profilático emitida pela 

Autoridade de Saúde / Linha SNS24 para o seguinte email: estudantes - 

cp.secretariado@fct.unl.pt ; docentes / não docentes - div.rh.flic@fct.unl.pt. 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DE CONTACTOS DIRETOS COM CASO CONFIRMADO 

A classificação dos contatos diretos com o caso confirmado está indicado na Norma nº 015/2020 da 

DGS de 24/07/2020.  
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5.5 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE GESTÃO DE CASOS PARA A DIVISÃO DE 

APOIO TÉCNICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

CASO CONFIRMADO 

A DAT contacta o caso confirmado, para rastreio dos 

contatos diretos de alto risco e informa o coordenador de 

curso. 

CONTATOS DIRETOS 

A DAT notifica por email os contactos diretos de alto risco 

com o caso confirmado para contactarem com a Linha 

SNS24. 

DELEGADA DE SAUDE 

A DAT reporta à Delegada de Saúde a relação dos 

contatos direto de alto risco com o caso confirmado. 

ACOMPANHAMENTO DO CASO CONFIRMADO 

A DAT mantém atualizada a informação relativa à 

evolução da situação dos contatos diretos do caso 

confirmado e acompanha este até ao seu regresso à 

faculdade. 


