
 

 

Introdução  

Considerando o Decreto-Lei 30-E/2022 de 21/04/2022, a Norma 15/2020 (atualização 

03/03/2022), a Norma 004/2020 (atualização 21/04/2022), Orientação 14/2020 

(atualização 28/10/2021), Orientação 006/2020 (atualizada em 29/11/2021), 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 30-E/2022, de 21 de abril 

À data, Portugal procedeu à eliminação da generalidade das medidas restritivas de resposta à 

pandemia da doença COVID -19, tendo permanecido em vigor a obrigatoriedade do uso de 

máscara em determinados espaços interiores, que se considera agora poder ser objeto de um 

novo enquadramento, continuando a assegurar a proporcionalidade das medidas restritivas às 

circunstâncias da infeção que se verificam em cada momento, independentemente da 

necessidade da sua modelação futura, designadamente, em função da sazonalidade. 

Assim, entende o Governo limitar a obrigatoriedade do uso de máscara aos locais 

caracterizados pela especial vulnerabilidade das pessoas que os frequentam e aos locais 

caracterizados pela utilização intensiva sem alternativa, atento o especial dever de guarda e 

de manutenção do sentimento de segurança da comunidade que ao Estado compete. É, 

respetivamente, o caso dos estabelecimentos e serviços de saúde, das estruturas residenciais 

ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis ou pessoas 

idosas, bem como unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados e, ainda, os transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte 

aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou TVDE. 

 

 

 

 



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 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. 

 

Norma 15/2020 (atualizada 03/03/2022) 

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, nos termos do ponto 5 da presente Norma; 

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 21/04/2022) 

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 que diagnosticou a infeção nas 

pessoas assintomáticas, e nos doentes com incapacidade de datação do início dos 

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 - Término da utilização obrigatória de máscara nas instalações, salvo nos locais referenciados 

no Decreto-Lei 30-E/2022 de 21/04/2022;   

Se pertence a algum destes grupos de risco, deve continuar a utilizar máscara, em especial, 

quendo se encontrar em espaços fechados, mal ventilados ou no caso de se encontrarem 

lotados: 

• Diabetes; 

• Doença Cardiovascular; 

• Algum tipo de cancro há menos de 5 anos; 

• Doenças que afetem a imunidade (doenças autoimunes) ou que requeiram medicação 

especifica de supressão imunitária; 

• Doenças respiratórias crónicas; 

• Não vacinados contra Covid-19 e/ou com esquema de vacinação incompleto; 

• No caso de manifestação de sintomas típicos de doença respiratória com início no 

trabalho e até chegarem ao seu domicílio ou serem assistidos por médico. 

 

4 - Manter a disponibilização de máscaras COVID-19 nas instalações; 

5 - 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); 

6 - 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; 

7 - Manter a disponibilização de dispensadores de desinfetante de mãos (SABA) e de 

desinfetante de superfícies localizados nas entradas das instalações, copas, locais de trabalho e 

outros locais convenientes e acessíveis; 

 
8 - Término da obrigatoriedade de Frequência e permanência condicionada nas 

copas/refeitórios; 



9 – A situação epidemiológica causada pela pandemia da doença COVID -19 tem verificado uma 

evolução positiva em Portugal. De forma a sustentar esta trajetória, é importante mantermos 

as regras de etiqueta respiratória e, sempre que possível, distanciamento social; 

10 - 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; 

11 – 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, 27 de abril de 2022  

 

O Departamento de Segurança no Trabalho 

 Eng.ª Lúcia Costa  

 

A Direção Clínica  

Dra. Alice Marques 

 


