
 

 

Introdução  

Considerando o Decreto-Lei 104/2021 de 27/11/2021, Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 25-A/2022 de 18/02/2022, Norma 15/2020 (atualização 23/02/2022),  

Norma 004/2020 (atualização 05/01/2022), Orientação da DGS 11/2021 (atualização 

de 03/12/2021), Orientação da DGS 11/2020 (atualização de 09/01/2022),), 

Orientação 006/2020 (atualizada em 29/11/2021) e o Despacho 6344/2020 de 16 de 

junho, assim como as linhas gerais de atuação até ao momento, os Serviços de 

Segurança e Saúde no Trabalho da Atlanticare – Serviços de Saúde S.A, submetem às 

empresas suas clientes, o seu entendimento sobre as regras a implementar no 

presente momento.  

Assim, realçámos os conceitos atualizados, seguidos das medidas que considerámos 

necessárias adotar, de modo a manter os locais de trabalho seguros e saudáveis. 

 

Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro 

Art. 13.º B 

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos seguintes 

locais: 

 a) Espaços, equipamentos e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

independentemente da respetiva área;  

b) Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que 

envolvam público; 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022 de 18/02/2022 

- “É declarada a situação de alerta para todo o território nacional continental”. 

- “Deixa de vigorar a regra de confinamento de pessoas consideradas contactos de risco de 

infetados”; 

- “Termina a recomendação de teletrabalho”. 

- “Deixam de existir limites de lotação nos estabelecimentos, equipamentos e quaisquer outros 

locais abertos ao público”. 



Despacho 6344/2020 de 16 de junho  

1 — “Compete à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) fiscalizar o cumprimento das 

regras específicas da Direção-Geral da Saúde (DGS), no que respeita à prevenção da 

transmissão da infeção por SARS -CoV -2, designadamente nos locais de trabalho, incluindo 

áreas comuns e instalações de apoio…” 

 

Orientação 006/2020 (atualizada em 29/11/2021)  

Ponto 4. Os Serviços de SST das empresas devem assumir um papel relevante na elaboração e 

aplicação do Plano de Contingência para a COVID-19, visando, em particular:  

a. Prevenir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2 nos locais de trabalho;  

b. Prevenir e controlar outros riscos profissionais que, direta ou indiretamente, estão associados 

à COVID-19 ou são agravados por esta;  

c. Minimizar o impacte da infeção por SARS-CoV-2 nos trabalhadores mais vulneráveis;  

d. Proceder à monitorização da evolução epidemiológica da COVID-19 na população 

trabalhadora da empresa. 

Ponto 13. Consideram-se como principais medidas de prevenção e controlo da transmissão da 

infeção por SARS-CoV-2 as seguintes: 

a. (Re)organização do trabalho (incluindo o recurso ao teletrabalho) e adaptação dos locais de 

trabalho;  

b. Lavagem e desinfeção de superfícies;  

c. Distanciamento de segurança;  

d. Ventilação dos espaços;  

e. Lavagem e desinfeção das mãos;  

f. Etiqueta respiratória;  

g. Auto monitorização de sintomas compatíveis com COVID-19;  

h. Utilização de equipamentos de proteção individual;  

i. (In)formação e comunicação de risco. 

Ponto 14. As medidas preventivas anteriores são complementares, ou seja, a efetividade da 

prevenção da transmissão da infeção depende de uma implementação conjunta (10). As 

referidas medidas devem considerar e acautelar a interação deste risco biológico com outros 

riscos profissionais existentes (ex. de natureza psicossocial ou biomecânica), de forma a evitar 

situações prejudicais à saúde e segurança dos trabalhadores ou à origem de novos riscos. 

Ponto 15. Cabe ao empregador, designadamente através dos respetivos Serviços de SST, 

determinar e implementar as medidas específicas de prevenção mais adequadas à atividade 



económica da empresa, às características e dimensão dos postos de trabalho, à(s) atividade(s) 

e tarefa(s) dos trabalhadores, ao contexto próprio de cada trabalho, bem como, em 

determinadas situações, às necessidades e características específicas e individuais de cada 

trabalhador. 

Ponto 17. No contexto preventivo, importa ainda salientar que: 

d. A utilização de áreas comuns da empresa deve ser limitada ao essencial, devendo o 

empregador estabelecer medidas para prevenir a transmissão de SARS-CoV-2 nestes locais, 

nomeadamente que evitem aglomerações de trabalhadores e assegurem o cumprimento do 

distanciamento de segurança; 

 

Orientação 11/2021 da DGS, de 3 de dezembro 

Obrigatoriedade de uso de máscara 

a. Estabelecimentos e serviços de saúde;  

b. Estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), unidades da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI) e outras estruturas e respostas residenciais para crianças, 

jovens e pessoas com deficiência, requerentes e beneficiários de proteção internacional e 

acolhimento de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos.  

c. Estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar 

livre;  

d. Espaços, equipamentos e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

independentemente da respetiva área;  

e. Edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que envolvam 

público;  

f. Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos, salas de congresso, recintos de 

eventos de natureza corporativa, recintos improvisados para eventos, designadamente culturais 

ou similares;  

g. Recintos para eventos de qualquer natureza e celebrações desportivas, designadamente em 

estádios; h. Transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo, bem como o 

transporte de passageiros em táxi ou TVDE. 

A utilização de máscara também é obrigatória, sempre que uma pessoa seja considerada 

contacto de alto ou baixo risco. 

 

 

 

 



Norma 15/2020 (atualizada 23/02/2022) 

Contactos de Alto e Baixo Risco e Isolamento Profilático  

No atual contexto epidemiológico, para a implementação das medidas de saúde pública 

adequadas e proporcionadas, é privilegiada a identificação dos contactos de alto risco 

de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, pelo próprio caso 

confirmado.  

Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por 

SARS-CoV-2/COVID-19, dentro do período de transmissibilidade/infecciosidade, ou a 

material biológico infetado com SARS-CoV-22.  

 

São contactos de alto risco as pessoas que:  

a. Coabitam com um caso confirmado;  

b. Tenham um contacto, com nível de exposição elevado, com um caso confirmado e:  

i. Residam, frequentem ou trabalhem em instituições de apoio ou acolhimento 

a populações mais vulneráveis;  

OU 

ii. Sejam profissionais de saúde, que prestam cuidados de saúde diretos e de 

maior risco de contágio, de acordo com a avaliação de risco realizada pelos SST/SO, em 

articulação com o Grupo de Coordenação Local do programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Infeções e Resistências aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

 

Excetuam-se dos contactos de alto risco as pessoas:  

a. Com esquema vacinal primário completo e que tenham realizado dose de 

reforço com uma vacina contra a COVID-19, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, há 

pelo menos 7 dias, que são considerados contactos de baixo risco. 

b. Com história de infeção por SARS-CoV-2 nos 180 dias antes do contacto com 

o caso confirmado, que são considerados contactos de baixo risco. 

 

 

 

 



Os contactos de alto risco devem realizar, preferencialmente, teste rápido de antigénio 

de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma 019/2020 da DGS:  

a. Primeiro teste: o mais precocemente possível após a data da última exposição ao 

caso confirmado.  

b. Segundo teste (após um primeiro teste negativo ou na ausência da realização do 

primeiro teste): entre o 3.º e o 5.º dia desde a data da última exposição ao caso 

confirmado.  

 

Durante 14 dias após a data da última exposição os contactos (de alto e 

de baixo risco) ficam em autovigilância e devem:  
 a. Utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e 

exteriores;  

b. Reduzir as deslocações ao indispensável (trabalho, escola, casa);  

c. Cumprir as recomendações e medidas da DGS;  

a. Autovigiar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como medir e 

registar a temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia;  

b. Contactar o SNS 24 se surgirem sinais e sintomas compatíveis com COVID-19, e 

cumprir o disposto na Norma 004/2020 da DGS, podendo ser realizado um Teste Rápido 

de Antigénio de uso profissional (TRAg) antes do contacto com o SNS 24, nas entidades 

definidas na Circular Conjunta DGS/INFARMED/INSA n.º 005/CD/100.20.20027.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norma 004/2020 (atualizada 05/01/2022) 

CRITÉRIOS DE FIM DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

O fim das medidas de isolamento é determinado apenas no momento em que se comprova o 

cumprimento cumulativo dos seguintes critérios:  

a. Critérios de melhoria clínica:  

ii. Apirexia (sem utilização de antipiréticos) durante 3 dias consecutivos,  

e;  

iii. Melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; 

b. Tempo mínimo preconizado para isolamento:  

iv. Contado desde o dia de início dos sintomas, nas pessoas sintomáticas;  

v. Contado desde a data de realização do teste laboratorial que confirmou o 

diagnóstico nas pessoas assintomáticas durante o curso da doença, bem como nos 

doentes com incapacidade de datação do dia de início de sintomas.  

O tempo mínimo preconizado para isolamento é de:  

a. 7 dias nas pessoas assintomáticas ou que desenvolvem doença ligeira;  

b. 10 dias nas pessoas que desenvolvem doença moderada;  

c. 20 dias nas pessoas que desenvolvem doença grave;  

d. 20 dias nas pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade 

da evolução clínica.  

 

As pessoas que recuperaram de COVID-19 e que cumpriram os critérios de fim de isolamento 

determinados anteriormente, não realizam novos testes laboratoriais para SARS-CoV-2, nos 

180 dias subsequentes ao fim do isolamento, exceto as pessoas que desenvolvam novamente 

sintomas sugestivos de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depois de analisados os conteúdos, os Serviços SST reforçam as seguintes 

medidas:  

1 - Elaborar e/ou atualizar o seu Plano de Contingência específico para COVID-19, em 

concordância com a Orientação nº 006/2020, da DGS; 

2 - Disponibilizar a todos os trabalhadores esse Plano de Contingência específico e garantir que 

estes estão aptos para colocar em prática todas as medidas preconizadas, informando-os 

especialmente sobre como reconhecer e atuar perante um cliente ou trabalhador com suspeita 

de COVID-19; 

3 - A utilização de máscara nas instalações, deverá ser obrigatória, independentemente da 

respetiva área (art.º 13.º B do Decreto-Lei 104/2021 de 27/11/2021; Orientação da DGS 

11/2021 (atualização de 03/12/2021); Orientação da DGS 11/2020 (atualização de 

09/01/2022)); 

4 - Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, 

através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar 

(sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida 

a limpeza e manutenção adequadas, de acordo com as recomendações do fabricante, e a 

renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas 

de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível); 

5 - Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies do estabelecimento, 

com a utilização de produtos adequados, de acordo com a Orientação 014/2020. Disponibilizar 

desinfetante de superfícies em locais convenientes e acessíveis; 

6 - Disponibilizar dispensadores de desinfetante de mãos (SABA) localizados perto da entrada 
das instalações e noutros locais convenientes e acessíveis; 
 
7 - Garantir que o atendimento em balcão se faz através de barreiras físicas que limitem o 

contacto direto entre trabalhadores e utilizadores (nos casos aplicáveis); 

8 - Regime de Teletrabalho: Termina a recomendação de teletrabalho (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 25-A/2022 de 18/02/2022); 

9 – Frequência e permanência nos refeitórios e copas (de acordo com o ponto 17 da Orientação 

006/2020 atualizada a 29/11/2021): 

Sempre que possível, manter distanciamento social igual ou superior a 2 mts ou a colocação de 

barreiras físicas nos respetivos espaços de refeição, até ser declarada a mudança da situação 

epidemiológica de pandemia para endemia. Privilegiar a disposição cruzada dos lugares; 

Os trabalhadores devem ser sensibilizados, no sentido de minimizar o tempo de permanência 

nos refeitórios e copas e, se possível, reduzir para 15 minutos. 

10 – Utilização de elevadores  

Dada a exiguidade destes equipamentos, não devem ser utilizados por mais do que 2 pessoas 

de cada vez, não se colocando frente a frente e devendo dar sempre que possível preferência à 

utilização das escadas; 



 

11 - Os estabelecimentos de atendimento ao público devem informar os utilizadores, de forma 

clara e visível, relativamente às regras de funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, 

higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento.  

12 – Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, nos 

termos da Norma 004/2020 da DGS, não devem apresentar-se no local de trabalho. Caso 

apresentem sintomatologia típica da Covid-19 devem contactar imediatamente o 

Departamento de Recursos Humanos que acionará o Serviço de Saúde no Trabalho, no sentido 

de serem tomadas de imediato as medidas de contenção e prevenção necessárias. Devem, 

igualmente, contactar o SNS 24 e seguir as orientações que lhes forem dadas. 

 

Porto, 25 de fevereiro de 2022  

 

O Departamento de Segurança no Trabalho 

 Eng.ª Lúcia Costa  

 

A Direção Clínica  

Doutora Alice Marques 

 


