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Objectivos:
Procedimentos alternativos ao funcionamento normal de uma organização;

Estratégias operacionais sempre que alguma das suas funções usuais se vê 
prejudicada por uma contingência interna ou externa;

Redução dos riscos para a saúde dos trabalhadores;

Continuidade das atividades essenciais, de forma a minimizar o impacto de 
qualquer disrupção e a assegurar o seu funcionamento.

O Plano de Contingência é um documento, 
preventivo, preditivo e reativo, o qual apresenta 
uma estrutura estratégica e operativa com o 
objectivo de ajudar a controlar uma 
situação de emergência e a minimizar as 
suas consequencias negativas.
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Define as principais etapas que as empresas devem considerar para 
estabelecer um Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo 
Coronavírus SARS-CoV-2 agente causal da COVID-19. 

Aciona os procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas 
desta infeção. 

A elaboração do Plano deve envolver os Serviços de SST da empresa, os 
trabalhadores e seus representantes.
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Pressupostos do Plano de Contingência 
COVID-19



Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) por SARS-CoV-2 pode 
causar na empresa?  

O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por 
SARS-CoV-2 de trabalhador(es)? 

O que fazer numa situação em existe um trabalhador(es) suspeito(s) de 
infeção por SARS-CoV-2 na empresa? 
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As três questões Basilares do 
Plano de Contingência COVID-19



• Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por
   SARS-CoV-2 pode causar na empresa;

• Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 
   de trabalhador(es);

• Estabelecer uma área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma; 

• Estabelecer procedimentos específicos;

• Definir responsabilidades;

• Identifica os profissionais de saúde e seus contactos;

• Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos;

• Informar e formar os trabalhadores;

• Diligências a efetuar na presença de trabalhador(es) suspeito de infeção             
   por SARS-CoV-2 na empresa;

• Procedimentos num Caso Suspeito; 

• Procedimentos perante um Caso Suspeito validado;

• Procedimento de vigilância de contactos próximos.
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Características Fundamentais do 
Plano de Contingência COVID-19

Peça-nos orçamento.



• Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) por
   SARS-CoV-2 pode causar na empresa;

• Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 
   de trabalhador(es);

• Estabelecer uma área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma; 

• Estabelecer procedimentos específicos;

• Definir responsabilidades;

• Identifica os profissionais de saúde e seus contactos;

• Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos;

• Informar e formar os trabalhadores;

• Diligências a efetuar na presença de trabalhador(es) suspeito de infeção             
   por SARS-CoV-2 na empresa;

• Procedimentos num Caso Suspeito; 

• Procedimentos perante um Caso Suspeito validado;

• Procedimento de vigilância de contactos próximos.

DETEÇÃO À NOVA VARIANTE DO CORONAVÍRUS 2019 SARS-COV-2
POR TESTE DE PESQUISA DE ARN POR PCR EM TEMPO REAL - LABORATORIAL

COVID-19
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LISBOA  | Av. Liberdade nº 244, 3º andar, 1250-149 Lisboa    T. 213 161 899
PORTO | Rua Augusto Lessa nº197, 4200-099 Porto    T. 220 139 867

SEGURANÇA
AMBIENTAL

SEGURANÇA
NO TRABALHO

SAÚDE NO
TRABALHO

FORMAÇÃOCERTIFICAÇÃOPERÍCIAS
MÉDICO-LEGAIS

ESPECIALIDADES
EXAMES | RASTREIOS 

SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIOS

CONSULTORIASEGURANÇA
ALIMENTAR-HACCP

Mandatory Services

EPI’s – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

COVID-19
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LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS
EXTERIORES E INTERIORES

COVID-19

SERVIÇO INTEGRADO COM TESTE DE RASTREIO
E DESPISTE PRIMÁRIO

COVID-19
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NOVOS SERVIÇOS - COVID-19


