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Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doenças ao ser humano e 

são bastante comuns em todo o mundo. A infeção origina sintomas como tosse, febre ou 

dificuldade respiratória, ou pode ainda apresentar-se como doença mais grave, como 

pneumonia. O novo coronavírus (COVID-19) foi identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha 

ocorrido em Wuhan, Província de Hubei (China), onde estão relatados a maior parte dos 

casos, o risco de infeção não se limita a Wuhan, mas a qualquer região com casos 

confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do vírus. Atualmente o 

segundo país com o maior número de casos é o Irão, seguido pela Itália e pela Espanha 

(informação baseada nos dados obtidos através da DGS à data de elaboração deste plano).  

O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma 

pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso confirmado de doença por 

coronavírus (COVID-19), é pouco provável que tenha sido contagiada. Após exposição a um 

caso confirmado, podem surgir num período de 14 dias os seguintes sintomas:  

 Dificuldade respiratória; 

 Tosse e/ou espirros; 

 Febre. 

 De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com 

sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais idosas, e pessoas com doenças crónicas 

como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

Neste contexto, a Movijovem elaborou e aprova este Plano de Contingência, o qual 

contempla a redução dos riscos para a saúde dos trabalhadores e a continuidade das 

atividades essenciais, de forma a minimizar o impacte de qualquer disrupção. Este Plano 

integra e considera em cada momento as diretivas emanadas pela Direção-Geral da Saúde 

(DGS), da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e 

Controlo das Doenças (ECDC). 

Este plano contempla as sucessivas fases no respeitante à progressiva disseminação global 

da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19), com impacto direto no nosso País e 

respetivas consequências na atividade quotidiana da Movijovem. Serão consideradas a 

fase atual e as próximas fases até ao eventual encerramento temporário das Pousadas de 

Juventude e/ou dos serviços centrais da Movijovem, no contexto da pandemia, por 
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iniciativa da Direção (Grupo de Gestão do Plano de Contingência) ou por determinação da 

Direção Geral da Saúde (DGS). 

II. Objetivos 
 

O presente Plano de Contingência serve para ajudar a Movijovem a responder a um 

possível cenário atual de epidemia no caso de infeção de trabalhador ou cliente por 

COVID-19. 

Perante o risco de exposição a agente biológico, a Movijovem elaborou o presente Plano 

de Contingência, que estabelece os processos a adotar perante um trabalhador, ou uma 

pessoa que frequente as instalações da Movijovem, com sintomas desta infeção, definindo 

medidas de proteção da segurança e da saúde destinadas a proteger os trabalhadores, 

prevenindo e promovendo a minimização dos potenciais efeitos negativos pela rápida 

transmissão do SARS-CoV-2.  

Diligências a efetuar na presença de pessoa (s) (trabalhador e/ou cliente) suspeita de 

infeção por SARS-CoV-2 nas instalações da Movijovem (Pousadas de Juventude e/ou 

Serviços Centrais):  

 Acionar o Plano de Contingência da Movijovem para COVID-19; 

 Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos estabelecidos.  

Este plano é aplicável a trabalhadores da Movijovem, fornecedores e público em geral, que 

frequente as instalações da Movijovem (Pousadas de Juventude e/ou Serviços Centrais).  

As situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso. 

O plano de contingência contém ainda os procedimentos alternativos que permitam 

garantir o normal funcionamento das Pousadas de Juventude, assim como dos serviços 

centrais da Movijovem, considerados os mais adequados face à respetiva natureza, 

atribuições e caraterização de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao mecanismo 

do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por razões imperiosas.  

No âmbito deste plano de contingência são equacionadas como situações excepcionais de 

contenção as que reduzam o risco de contágio e garantam a continuidade do negócio 

nomeadamente:  

a) Redução do número de trabalhadores afeto ao atendimento ao público, avaliando caso 

a caso; 
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b) Não comparência em eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais 

fechados quer em locais abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades de formação presencial quer nos espaços existentes para o 

efeito nas Pousadas de Juventude, assim como nos serviços centrais, dando 

preferência a formações à distância;  

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos 

candidatos, no âmbito de procedimentos concursais;  

e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de outros 

espaços comuns. 

No presente plano são ainda definidas as linhas orientadoras de comunicação interna e 

externa. 

III. Grupo de Gestão do Plano de Contingência (GGPC) 
 
A Direcção da Movijovem designa a constituição de um grupo de trabalho (Grupo de 

Gestão do Plano de Contingência), para acompanhar a evolução da situação a nível 

nacional e a sua repercussão nas pousadas, assim como nos serviços centrais, 

nomeadamente o surgimento de possíveis casos de infeção pelo novo Coronavírus (COVID-

19) de trabalhador (es) e/ou clientes, que será composto por elementos dos seguintes 

departamentos e funções: 

 DORT | Comunicações, Logística e Mantimentos; 

 DRHAJ | Atendimento linha direta COVID-19, apoio ao trabalhador “caso suspeito”; 

 DC | Gestão das reservas, check-in ou cancelamentos de clientes provenientes de 

destinos de risco; 

 DAF | Apoio aos restantes departamentos na gestão da crise e na tomada de decisão. 

Numa situação de nível de alerta elevado ou severo, o “Grupo de Gestão do Plano de 

Prevenção” (constituído por esta mesma equipa, passa a incluir os elementos da Direção 

da Movijovem), competindo-lhe decidir sobre os encerramentos parciais ou totais da Rede 

de Pousadas. 

IV. Fases da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19) 
Os momentos para a implementação das medidas preconizadas neste Plano de 

Contingência são determinadas pelo “Grupo de Gestão do Plano de Prevenção”, tomando 
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como referência as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). 

 

 FASE 1 | ALERTA EPIDÉMICO – FASE DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS 

1. À Movijovem incumbe a informação dos trabalhadores no respeitante à doença pelo 

novo Coronavírus (COVID-19). A informação aos trabalhadores será atualizada e fiável, 

em articulação com os comunicados e as orientações da Organização Mundial da 

Saúde e da Direção Geral da Saúde, devendo incluir dados acerca da transmissão do 

vírus e das medidas de prevenção dessa transmissão, através do cumprimento de 

normas e da mudança de comportamentos quotidianos, designadamente: 

 Procedimentos de higienização das mãos  

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos 

ou com um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, 

cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. Sabão e 

água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas; 

 Lavar as mãos considerando o particular risco de superfícies sujeitas a frequente 

contacto manual (maçanetas e puxadores de portas ou outras superfícies). 

 Procedimentos de etiqueta respiratória 

 Evitar tossir ou espirrar para as mãos, deverá tapar o nariz e boca quando espirrar 

ou tossir com um lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos. De imediato 

deverá colocar no receptáculo do lixo os lenços de papel usados; 

 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 Procedimentos de conduta social  

 Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes 

e os clientes, evitando os cumprimentos pessoais, nomeadamente o beijo na face 

ou o aperto de mãos; 

 Diminuir as reuniões presenciais; 

 Quando possível, manter os locais de trabalho com as janelas abertas para 

aumentar o arejamento; 

 Alterar a disposição das presenças nas salas (de reuniões, refeitório ou salas-de-

convívio), por forma a evitar que as pessoas estejam frente a frente (o principal 
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modo de contágio verifica-se pessoa-a-pessoa através das gotículas quando tosse 

ou espirra); 

 Considerar outras eventuais medidas que evitem a proximidade entre pessoas 

(distância inferior a 2 metros). 

2. A Movijovem disponibilizará, nas Pousadas de Juventude, assim como nos serviços 

centrais, equipamentos suficientes e acessíveis em todos os locais adequados, com o 

objetivo de reduzir a disseminação da infeção: 

 Doseadores com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) 

 Devem ser instalados em sítios estratégicos (ex. entrada / receção, registo 

biométrico, refeitório, cozinha de alberguista, conjuntamente com informação 

sobre os procedimentos de higienização das mãos, ficando um doseador de reserva 

para a necessidade de equipar uma área de “isolamento”). 

 Máscaras cirúrgicas  

 Para utilizar pelo trabalhador com sintomas (caso suspeito). Deve ser substituída 

sempre que o trabalhador tossir ou espirrar; 

 Para utilização, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam 

assistência ao trabalhador com sintomas (caso suspeito). 

 Luvas descartáveis 

 Para utilizar pelo trabalhador com sintomas (caso suspeito). Deve ser substituída 

sempre que necessário; 

 Utilizar, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam 

assistência ao trabalhador com sintomas (caso suspeito).  

Para além destes equipamentos devem ser utilizados os toalhetes de papel existentes 

nas instalações sanitárias para secagem das mãos. 

3. A Movijovem considera a implementação de medidas adicionais para reduzir o risco de 

infecção:  

 Limpeza mais frequente das instalações (corrimões, puxadores, mesas, balcões, 

superfícies de contacto), com os produtos de limpeza habituais; 

 Implementação eventual do teletrabalho (avaliado caso a caso), por forma a diminuir o 

número de trabalhadores em potencial risco de contágio; 
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 Definir serviços mínimos, diminuindo a realização de tarefas ao essencial reduzindo a 

presença de colaboradores nas instalações das Pousadas de Juventude assim como nos 

serviços centrais.  

4. A Movijovem identificou as atividades prioritárias desenvolvidas por cada área 

funcional, atividades que obrigatoriamente terão continuidade, mesmo após o seu 

eventual encerramento temporário (conforme mapa anexo). 

 

FASE 2 I IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO- FASE DE CONTENÇÃO 

1 DEFINIÇÕES RELACIONADAS COM INFEÇÃO PELO CORONAVÍRUS SARS-COV-2  

(SEGUNDO ORIENTAÇÃO DA DGS N.º 02A/2020) 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. As definições seguidamente 

apresentadas são baseadas na informação disponível, à data, no Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 

1.1 Definição de “Caso Suspeito”  

CRITÉRIOS CLÍNICOS CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Febre 

Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre 
ou tosse ou dificuldade respiratória), sem outra etiologia que 
explique o quadro + História de viagem ou residência em áreas 
com transmissão comunitária ativa*, nos 14 dias antes do início 
de sintomas. 

ou ou 

Tosse 
Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso 
confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-
19, nos 14 dias antes do início dos sintomas. 

ou ou 
Dificuldade 
respiratória 

Caso confirmado Caso com confirmação laboratorial de SARS-
CoV-2, independentemente dos sinais e sintomas. 

 

* Áreas com transmissão comunitária ativa: Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, 

Japão ou Irão (identificados até 06.03.2020) e outros que venham a ser indicados pela OMS. 

No presente plano o trabalhador e/ou cliente que apresente os sintomas 

anteriormente referidos, passa a designar-se por “caso suspeito”.  

1.2 Definição de “Caso Provável” 

Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 (COVID-19) inconclusivo ou teste positivo 

para pan-coronavírus +, sem outra etiologia que explique o quadro.  
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1.3 Definição de “Caso Confirmado” 

Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2 (COVID-19), independentemente 

dos sinais e sintomas. 

2 Classificação do tipo de contacto próximo 

2.1 Alto risco de exposição: 

 Coabitação com caso confirmado de COVID-19; 

 Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

 Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI); 

 Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; 

 Contacto físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou 

contacto com secreções contaminadas com SARS-CoV-2;  

 Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso 

confirmado de COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de 

espera), a uma distância até 2 metros durante mais de 15 minutos; 

 Viagem com caso confirmado de COVID-19:  

 A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas 

não definidas nos pontos anteriores (avaliado caso a caso). 

2.2 Baixo risco de exposição (contacto casual): 

 Contacto Esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-

19. 

 Contacto frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 

minutos;  

 Contacto em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma 

distância superior a 2 metros OU durante menos de 15 minutos. 
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3 Via de transmissão da Infeção por COVID-19   

3.1 Vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) - Gotículas 
respiratórias 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 
uma exposição próxima à pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 
respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala.  

As gotículas respiratórias podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 
pessoas que estão próximas.  

3.2 Vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados) – Contacto 
direto 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminada com o novo 
coronavírus e, em seguida, o contacto com a boca, nariz ou olhos, pode conduzir à 
transmissão da infeção. 

 Considera-se “contacto próximo” um trabalhador 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. 

 

4 Estabelecer área de “isolamento” e o (s) circuito (s) até à mesma. 
 

A colocação de um “caso suspeito” numa área de “isolamento” visa impedir que outras 

pessoas possam ser expostos e/ou infetados. Tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença transmissível na empresa e na comunidade. 

Deverá ser definida uma área de “isolamento” com a finalidade de evitar ou restringir 

o contacto direto dos restantes ocupantes do edifício (trabalhadores e clientes), com o 

“caso suspeito” e permitindo um maior distanciamento social.  

Nas Pousadas de Juventude a “área de isolamento” deverá ser definida num quarto 

com instalação sanitária. 

Na Sede a “área de isolamento” deverá ser definida numa sala com uma instalação 

sanitária nas imediações. 

A área de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação 

mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, 

alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com: 

 Telefone;  
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 Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);  

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

 Contentor de resíduo accionado por pedal;  

 Solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área);  

 Toalhetes de papel;  

 Máscara (s) cirúrgica(s);  

 Luvas descartáveis;  

 Termómetro.  

As instalações sanitárias devem estar devidamente equipadas, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do “caso suspeito”. 

Deverá ser estabelecido o(s) circuito(s) a privilegiar quando o(s) “caso(s) suspeito(s)” 

se dirige para a “área de isolamento”. Nesta deslocação devem ser evitados os locais 

nas instalações de maior aglomeração de pessoas (trabalhadores e clientes). 

5 Processo de alerta de trabalhador e/ ou cliente com sintomas e 
ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de caso 
suspeito de COVID-19) 
Em caso de pessoa que regressou ou contactou com pessoa (s) que tenham regressado 

de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus e / ou em caso 

de aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, podendo tratar-se de um 

caso suspeito, devem ser adotados os procedimentos específicos. 

5.1 Estabelecer procedimentos específicos 

Perante a identificação de um “caso suspeito” devem ser estabelecidos os seguintes 

procedimentos: 

 Processo de alerta de “caso suspeito” (trabalhador e/ou cliente com sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-

19), isto é, como se procede à comunicação interna entre:  

 O trabalhador e/ou cliente com sintomas (caso suspeito), ou o trabalhador que 

identifique a pessoa com sintomas (caso suspeito) nas instalações deve informar de 
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imediato a chefia direta (Responsável de Pousada ou Diretor de Departamento, 

consoante se trate de Pousada de Juventude ou serviços centrais), ou alguém por 

estes designados. De referir que este processo de comunicação deve ser o mais 

célere e expedito possível, sem comprometer o sigilo que a situação exige;  

 Registo de contactos com o “Caso Suspeito”. 

5.2 Definir Responsabilidades 

 Todos os trabalhadores devem reportar à sua “chefia direta”, uma situação de 

doença enquadrada na definição de “caso suspeito” de infecção por COVID-19;  

 Sempre que for reportada uma situação de “caso suspeito”, a “chefia direta”, 

no caso de se tratar de um trabalhador, ou o Responsável de Pousada no caso de se 

tratar de um cliente, informa, de imediato, o GGPC (Grupo de Gestão do Plano de 

Contingência); 

 Nas situações em que o “caso suspeito” necessita de acompanhamento (ex. 

dificuldade de locomoção), o(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/ presta(m) 

assistência a este, devendo estar definidos. Estes trabalhadores passam a designar-

se como “elemento de acompanhamento”. 

 

5.3 Procedimentos num Caso Suspeito 

 Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 

epidemiológica, ou que identifique um trabalhador e/ou cliente com sintomas 

compatíveis com a definição de “caso suspeito”, informa a “chefia direta” 

(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”. A 

definição de “área de isolamento” está definida no presente Plano de Contingência. 

 A chefia direta (Responsável de Pousada ou Diretor de Departamento), deve 

contactar, de imediato, o GGPC pelas vias estabelecidas neste Plano de 

Contingência. Nas situações em que seja necessário, assegura que seja prestada a 

assistência adequada ao(s) “caso(s) suspeito(s)” até à “área de isolamento” (ex. 

dificuldade de locomoção do trabalhador). A chefia direta deve ainda destacar o 

“elemento de acompanhamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a 

distância de segurança (superior a um metro) do “caso suspeito”.   
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 O “caso suspeito” na “área de isolamento” deve usar uma máscara cirúrgica a 

todo o tempo se a sua condição clínica o permitir. Sempre que a máscara cirúrgica 

estiver húmida, deve substituí-la por outra. 

 O “caso suspeito” já na área de “isolamento” contacta o SNS 24, doravante 

Saúde 24 (808 24 24 24). 

 O profissional de saúde do SAÚDE 24 questiona o “caso suspeito” quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19. Após avaliação, o SAÚDE 24 informa o trabalhador e/ou cliente: 

 Se não se confirmar que se tata de “caso suspeito” de COVID-19: o SAÚDE 24 define 

os procedimentos adequados à sua situação clínica;  

 Se se confirmar tratar de “caso suspeito” de COVID-19: o SAÚDE 24 contata a Linha 

de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da 

suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

o Caso Suspeito Não Validado com infeção pelo novo coronavírus (COVID-19). O 

SAÚDE 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 

trabalhador e/ou cliente. Este por sua vez informa o Responsável de Pousada 

ou Diretor de Departamento da não validação.   

o Caso Suspeito Validado com infeção pelo novo coronavírus (COVID-19), a DGS 

ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O Responsável de 

Pousada ou Diretor de Departamento, informa GGPC da existência de um caso 

suspeito validado nas instalações (Pousada de Juventude ou Serviços Centrais).  

Neste Plano de Contingência, um “caso suspeito”, quando validado com infecção 

pelo novo coronavírus (COVID-19), passa a designar-se por “Caso Suspeito 

Validado”. 

 Na situação de Caso Suspeito Validado: 

 O “caso suspeito validado” deverá permanecer na “área de isolamento” (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 

equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o Hospital de referência para a infecção pelo novo 

coronavírus (COVID-19), onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais; 
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 O acesso de outros trabalhadores e/ou clientes à “área de isolamento” fica 

interditado (exceto aos trabalhadores designados por “elemento de 

acompanhamento” para prestar assistência); 

6 Procedimentos perante um “Caso Suspeito Validado”  
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local deverá 

informar a Movijovem dos resultados dos testes laboratoriais e: 

 Se o “Caso Suspeito Validado” for infirmado”, este fica encerrado para COVID-19, 

sendo aplicados os procedimentos habituais da Movijovem, incluindo de limpeza e 

desinfecção de todas as superfícies. Nesta situação são desativadas as medidas do 

Plano de Contingência da Movijovem; 

 Se o “Caso Suspeito Validado” for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar 

interditada até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela 

Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade 

de Saúde. 

 

7 Procedimento de vigilância de contactos próximos  
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador e/ou cliente 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 (Anexo II).  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser definido como de: 

 Alto risco de exposição, definido como:  

 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até dois metros 

do “Caso Suspeito Validado e Confirmado”; 

 Trabalhador e/ou cliente que esteve face-a-face com o “Caso Suspeito Validado e 

Confirmado” ou que esteve com este em espaço fechado; 

 Trabalhador e/ou cliente que partilhou com o “Caso Suspeito Validado e Confirmado”, 

loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam 

estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 Baixo risco de exposição (casual), definido como:  
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 Trabalhador e/ou cliente que teve contacto esporádico (momentâneo) com o “Caso 

Suspeito Validado e Confirmado” (ex. 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). 

 Trabalhador (es) que prestou (aram) assistência ao “Caso Suspeito Validado e 

Confirmado”, desde que tenha (m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 

Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a unidade orgânica, deve:  

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário).  

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 

data da última exposição a caso confirmado.   

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguinte: 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

 Monitorização ativa pela Autoridade de 
Saúde Local durante 14 dias desde a 
última exposição. 

 Auto monitorização diária dos 
sintomas da COVID-19, incluindo 
febre, tosse ou dificuldade em 
respirar. 

 Auto monitorização diária dos sintomas 
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar. 

 Acompanhamento da situação pelo 
médico do trabalho. 

 Restringir o contacto social ao 
indispensável. 

 

 Evitar viajar.  

 Estar contactável para monitorização 
ativa durante os 14 dias desde a data da 
última exposição. 

 

 
É importante sublinhar que: 

 A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador ou cliente, visa a avaliação 

da febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora 

de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 
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 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador ou cliente estiver nas 

instalações da Movijovem (Pousada de Juventude e/ou Serviços Centrais), devem-se 

iniciar os PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO;  

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para COVID-19. 

V. Informação sobre potencial transmissão do vírus  

 
 Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores; 

 Esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de 

forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem 

conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir; 

 In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante 

um caso suspeito na Movijovem; 

 Manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela 

Direção Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do 

quadro epidemiológico da COVID-19 e as orientações que forem tornadas públicas. A 

evolução da situação é acompanhada em www.dgs.pt. 

 

VI. Ativação do Plano de Contingência 
 

A ativação do Plano de Contingência, após definição de Emergência de Saúde Pública 

de âmbito Internacional, pelo European Centre Disease for Prevention and Control 

(ECDC), e tomando como referência as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

da Organização Mundial da Saúde (OMS). Após este momento é iniciada a Fase 1 

(alerta epidémico – fase de disseminação do vírus). 

O Grupo de Gestão do Plano de Contingência reúne-se para analisar a situação a nível 

global e o seu reflexo a nível nacional. 

 

 

 

http://www.dgs.pt/
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A Fase 2 (fase de contenção) inicia-se assim que identificado um “caso suspeito”. Nesta 

fase, a contenção ao caso suspeito é realizada localmente, com acompanhamento do 

Grupo de Gestão do Plano de Contingência (GGPC). 

Compete ao GGPC a gestão estratégica face ao evoluir da situação, nomeadamente do 

possível encerramento das instalações da Sede, e/ou Pousadas de Juventude. 

O GGPC deverá avaliar o impacto da infecção por COVID-19, nas actividades da 

Movijovem, devendo identificar todos os serviços/ actividades e posteriormente 

definir: 

 Atividades Críticas (continuidade obrigatória); 

 Atividades desenvolvidas que possam ser realizadas por videoconferência; 

 Atividades desenvolvidas que possam ser realizadas por teletrabalho; 

 Atividades desenvolvidas que possam ser reduzidas/encerradas/fechadas. 

1. GRUPO DE GESTÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA (GGPC) 

O GGPC é composto pelos seguintes elementos e respectivas funções: 

 Direção da Movijovem  

 Presidente: Nuno Chaves 

 Substituto: Miguel Perestrello  

 

 Departamento Operacional da Rede de Turismo (DORT) 

 Direção: Sofia Mendes 

 Substituto: Jorge Rodrigues 

 Substituto: Pedro Filipe 

 

 Departamento de Recursos Humanos e Assuntos Jurídicos (DRH-AJ) 

 Direção: Filipa Ruben 

 Substituto: Paula Passos  

 Substituto: Luís Farrajota  

 

 Departamento de Administrativo e Financeiro (DAF) 

 Direção: António Magalhães 

 Substituto: Leonilde Marques  
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 Substituto: Susana Leitão 

 

 Departamento Comercial (DC) 

 Direção: David Costa 

 Substituto: José de Sousa  

 Substituto: Cláudia Godinho 

 

Para apoio ao GGPC, são ainda definidos os seguintes grupos: 

 Apoio às Pousadas de Juventude 

 António Luís, Paulo Pereira, Telma Guerreiro e Vitor Mendes 

 

 Comunicação com as Pousadas de Juventude Concessionadas  

 Responsável: Filipe Ruivo 

 

 Rede de Comunicações:  

 Responsável: Marco Castro 

 Substituto: Ricardo Carrilho 

 Substituto: José Dinis 

 Logística/ Requisições:  

 Responsável: Ricardo Duarte 

 Substituto: Elisabete Castim 

 Atendimento linha direta de apoio 

 Responsável: Filipa Ruben 

 Substituto: Paula Passos 
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VII. Anexos ao Plano de Contingência 
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ANEXO I 
FLUXOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanha o evoluir da situação e apoia na tomada de decisão 

Comunica às Pousadas Procedimentos a tomar 

- Comunicações; 
- Logística; 

- Mantimentos; 

- Apoio ao 
trabalhador 

caso suspeito 
. 

 
 

Apoio à tomada 
de Decisão 

 
 

- Gestão das 
reservas de 

clientes caso 
suspeito; 

 
 

Tutela | DGS 

Pousadas de Juventude 

Gestão Direta Concessionadas 

Organização de Emergência – Rede Movijovem 

Grupo de Gestão do Plano de Contingência (GGPC) 
Quem faz parte? 

Sede 

DORT 
Diretora 
Dir. Adj. 

DRHAJ 
Diretora 
Dir. Adj. 

DAF 
Diretor 

Dir. Adj. 

DC 
Diretor 

Dir. Adj. 

A Direção comunica 

Comunicação Atualizada à Direção  
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ANEXO II 
FLUXOGRAMA DE COMUNICAÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização de Emergência – Rede Movijovem 

Pousadas de Juventude 

Gestão Direta Concessionada 

Sede 

Na verificação de caso (s) suspeito (s)  

A quem deve comunicar? 

Responsável de Pousada 

Comunicar ao Grupo de Gestão do Plano de Contingência (GGPC) 

Chefia Direta 

Elemento de Ligação 

Acompanha o evoluir da situação e apoia na tomada de decisão 
(Procedimentos de Contenção) 

Comunicação atualizada à Direção  

Tutela | DGS 

A Direção comunica 
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ANEXO III 
FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DO TRABALHADOR DAS POUSADAS DE JUVENTUDE OU DOS SERVIÇOS 

CENTRAIS COM SINTOMAS DE COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabalhador com Sintomas 

Trabalhador informa chefia direta da situação e dirige-se para a área de “isolamento” 

Chefia direta contacta o empregador, este alerta para a 
situação e assegura a assistência necessária ao 

trabalhador 

Trabalhador contacta Saúde 24 (808 24 24 24) 

Saúde 24 questiona o Trabalhador 

Caso não Suspeito 

Saúde 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clinica 

Caso Suspeito 

Saúde 24 contacta Linha ao Apoio 

Médico (LAM) 

Caso suspeito 

validado 

Chefia direta do trabalhador 
informa o empregador do caso 

validado 

O empregador: 
 

-Veda acesso à área de 
“isolamento” 
-Colabora com a autoridade de 
saúde local na identificação de 
contactos próximos do 
trabalhador 
-Informa os trabalhadores dos 
procedimentos 
 

INEM transporta trabalhador para 

Hospital de referência 

Colheita de amostras biológicas no 

Hospital de referência 

Caso Confirmado 
Caso Infirmado 

Autoridade de Saúde 
Local informa o 
empregador dos 

resultados laboratoriais 

negativos 

Processo encerrado 

para COVID-19 

Autoridade de Saúde Local: 
Informa o empregador dos resultados 

laboratoriais positivos. 

Procede à gestão de contactos. 

Empregador providencia a limpeza e 

desinfecção da área de “isolamento” 

Autoridade de Saúde Local levanta 

interdição após descontaminação 

Autoridade de Saúde Local informa a DGS 

das medidas implementadas 

Caso Suspeito Não Validado 

Trabalhador informa o 

empregador 

Processo encerrado para 

COVID-19 

Saúde 24 define os 
procedimentos 

adequados à situação 

clinica do Trabalhador 

Empregador informa o 
médico do trabalho da 

situação clinica do 

Trabalhador 
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ANEXO IV 
FLUXOGRAMA DE SITUAÇÃO DE CLIENTE DAS POUSADAS 

 DE JUVENTUDE COM SINTOMAS DE COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cliente com sintomas nas Pousadas de Juventude 

O cliente com sintomas deverá comunicar ao responsável da Pousada onde se encontra, sobre a sua situação clinica 

O Responsável de Pousada após confirmar a existência de sintomas como febre, tosse ou 

dificuldade respiratória deverá fazer algumas questões de despiste 

O Responsável de Pousada contacta o GGPC, 

para alertar para a situação. 

Confirmando-se os sintomas e os critérios epidemiológicos o Responsável de Pousada, chama o 
“elemento de acompanhamento” que devidamente protegido (mascara e luvas) acompanha o cliente 

(caso suspeito) para a “área de isolamento” e presta o apoio necessário 
 

Na “área de isolamento” o cliente “caso suspeito” contacta a Saúde 24 
(808 24 24 24). Se necessitar de ajuda para falar o “elemento de 

acompanhamento” deverá prestar auxilio. 

Caso Não Suspeito Caso Suspeito 

Caso Suspeito Não Validado 

A Saúde 24 contacta Linha Apoio ao Médico (LAM). A Saúde 24 adota o procedimento de 
acordo com a situação clínica do 

“cliente”. 

Caso Suspeito Validado 

O Responsável de Pousada fornece ao cliente (caso 
suspeito), equipamentos de proteção individual (mascara 

e luvas) 

A Saúde 24 (808 24 24 24) questiona o cliente “caso suspeito”. 
Se necessitar de ajuda o “elemento de acompanhamento” deverá prestar auxilio. 

Em resultado da conversa: 

O cliente informa o Responsável de 
Pousada, que por sua vez informa o 

GGPC 

Processo encerrado 

para COVID-19 

A Saúde 24 define os 
procedimentos 

adequados à situação 

clínica do Cliente 

Autoridade de Saúde Local informa a 
Movijovem dos resultados laboratoriais 

negativos 

INEM transporta cliente 
para Hospital de 

referência 

Responsável de 
Pousada, que por 
sua vez informa o 

GGPC do caso 

validado 

Responsável de Pousada: 
-Veda acesso à área de 
“isolamento” 
-Colabora com a autoridade de 
saúde local na identificação de 
contactos próximos do cliente. 
-Informa os trabalhadores e 

clientes dos procedimentos. 

Colheita de amostras biológicas no Hospital de referência 

Caso Infirmado 

Processo encerrado 

para COVID-19 

Caso Confirmado 

Autoridade de Saúde Local informa a 
Movijovem dos resultados laboratoriais 

Positivos 

O Responsável de Pousada providencia 
a limpeza e desinfeção da área de 

“isolamento" 

Autoridade de Saúde Local informa a DGS das 
medidas implementadas 

Autoridade de Saúde Local levanta interdição 
após descontaminação 
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ANEXO V 
PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM SABA 

 
 

 
Estas instruções devem ser afixadas em locais onde seja possível a higienização das mãos com SABA  
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ANEXO VI 
PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO 

 

 

 

 

 
Estas instruções devem ser afixadas em locais onde seja possível a higienização das mãos com água e 
sabão, tais como instalações sanitárias, balneários/ vestiários e copa. 
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VIII. Orientações da DGS 
 


