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1. OBJETIVO
O objetivo deste “Plano de Contingência e Continuidade de Negócios”, doravante designado por “Plano”, é
harmonizar e articular procedimentos internos e externos, a fim de responder eficazmente a uma situação de
pandemia de COVID-19 tempo real, que afete ou possa afetar as instalações da nossa empresa, mitigando
consequências disruptivas não desejadas.
Este plano abordará a mitigação para cobrir os seguintes Riscos Operacionais de Negócios cruciais:
a) Gestão de Recursos Humanos
b) Processos e Funções de Negócios
c) Gestão de Fornecedores e Clientes
d) Comunicações, tanto internas como externas

2. METAS DEFINIDAS
Este plano tem o seguinte conjunto de metas a alcançar através da por sua execução:
1.

Reforçar as capacidades de deteção e resposta rápida a situações de saúde pública relacionadas com
COVID-19

2.

Minimizar o impacto de uma eventual emergência de saúde pública no contexto da empresa, relacionada
com COVID-19

3.

Definir o fluxo de informação interna e externa e cadeia de comando no âmbito deste documento

4.

Definir procedimentos de ação padrão

Com esses objetivos, a empresa pretende:
•

Minimizar os riscos para a saúde pública, em particular as suas consequências para os funcionários da
empresa;

•

Minimizar o risco de as instalações da empresa se tornarem um nó de transmissão de COVID-19;

•

Assegurar que as ações planeadas serão executadas caso os empregados estejam de licença médica,
quarentena ou infetados

•

Assegurar esquemas alternativos com fornecedores e clientes para que as operações de negócios
possam continuar;

Este plano consiste na descrição dos procedimentos a executar, que podem ser ativados simultaneamente ou
sequencialmente, segundo a OMS e o Centro Europeu de Controlo e Vigilância de Doenças (CECVD) e Ação
Conjunta de Portais Saudáveis (HG).
Este plano pode e deve ser atualizado a qualquer momento considerado necessário.
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3. APLICABILIDADE
Este documento aplica-se a todas as nossas instalações portuárias e não portuárias da empresa e escritórios
na região, com as alterações de contexto geográfico que possam tornar-se necessárias no que diz respeito
aos detalhes culturais locais.
Cada instalação deverá, com a sua própria estrutura interna, ajustar-se e adaptar-se consoante a sua
Realidade de Negócios.
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4. O QUE É O COVID-19
O COVID-19 pertence a uma família de vírus conhecidos como coronavírus, que podem causar doenças que
vão desde a constipação comum a doenças mais graves, tais como a Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SARS) e Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS).
Em 30 de Janeiro de 2020 o surto do novo coronavírus (2019-nCoV), ocorrido na China, foi declarado uma
Preocupação de Saúde Pública de Emergência Internacional (PHEIC) pelo diretor-geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
A 11 de fevereiro de 2020, a OMS nomeou a doença causada pelo 2019-nCoV, que passou a ser conhecida
por COVID-19 (Doença Coronavírus - 2019).
Os sintomas da COVID-19 são semelhantes aos da pneumonia regular. Os sintomas típicos incluem febre,
corrimento nasal, dor de garganta, tosse e falta de ar.
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5. CENÁRIOS DE RISCO E FASES DE ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
As Fases de ativação plano são determinadas consoante o nível de risco de pandemia (1), conforme descrito
abaixo:
FASE

Descrição

Código de cores

FASE 0

Preparação/Fase de
Aconselhamento

Verde

FASE 1

Fase de Atenção

Amarelo

FASE 2

Fase de Preocupação

Laranja

FASE 3

Fase de Emergência Operacional

Vermelho

Tabela 1: Fases de risco de pandemia
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5.1. CONTEÚDOS DAS FASES DE RISCO
Fase

Descrição

FASE 0

Corresponde à ocorrência de Casos de Saúde Pública
Menores/Ligeiros fora da localização geográfica. Não
ocorre contágio conhecido de pessoa para pessoa a
nível comunitário.

Preparação/Fase de
Aconselhamento

Corresponde à ocorrência de Casos de Saúde Pública
a nível Internacional ou Nacional, bem localizados e
confinados, sem impacto ou consequências para a
comunidade em geral.

FASE 1
Fase de Atenção

Corresponde a qualquer ocorrência de Casos de
Saúde Pública que exija resposta coordenada com
recursos adicionais específicos, a nível regional ou
nacional. Nesta Etapa, o Contágio Comunitário
começou em locais diferentes mas com controlo
relativo.

FASE 2
Fasede Preocupação

FASE 3
Fase de Emergência Operacional

Fase de Emergência Operacional. Corresponde a
uma Emergência Nacional de Saúde Pública. O
Contágio Comunitário é comprovado e ocorre em
vários locais a nível nacional, não sendo possível
controlá-lo com os meios nacionais existentes.

Mesa 2: Descrição das Fases de Risco de Pandemia

No Anexo 5 do presente plano, encontram-se as medidas recomendadas em cada uma das fases deste
plano.

5.2. COMUNICAÇÃO DE RISCO

A comunicação de risco para a empresa no âmbito deste plano, aos seus funcionários e partes interessadas
é responsabilidade da administração superior, eventualmente delegada na HSE e nos Administradoresgerais ou Gestores de Continuidade de Negócios de cada instalação, ou outros conforme aplicável.

5.3. FASE ATUAL DO PLANO
Este plano está presentemente ativado para a FASE 2 baseando-se nas melhores práticas preventivas
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, bem como, no documento de base emitido pela Sede
Corporativa da Empresa a este respeito, bem como no atual estado de Alerta declarado no país. Qualquer
mudança de fase basear-se-á nas instruções das Autoridades de Saúde e Agências de Saúde do Governo e
nos relatórios de Situação Diária oriundos dessas entidades/agências de referência. Cada instalação deve
gerir as suas mudanças de fase de ativação, em conformidade com as Diretrizes Governamentais Locais e
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recomendações corporativas. No Anexo 14 deste Plano, poderá encontrar-se a directriz da Organização
Mundial de Trabalho sobre preparação de Locais de Trabalho para o fenómeno COVID-19.

6. DIRETIVAS DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO PARA YILPORT

Durante a FASE 0 de um Caso de Saúde Pública, a empresa deve começar a preparar as suas Práticas de
Continuidade de Negócios com base nas suas principais áreas funcionais, departamentos, processos
funcionais e parceiros, que tomarão medidas para garantir que o negócio continue durante a fase de
pandemia com o mínimo possível de consequências negativas.
As seguintes funções e responsabilidades devem ser postas em prática por cada uma das partes
interessadas em cada uma das nossas instalações e/ou escritórios de gestão central.

6.1 FUNÇÕES-CHAVE DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
6.1.1 COMUNICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DA EMPRESA
 Nomear um Gestor de Comunicações para a instalação. Este papel pode, se necessário, ser
acumulado pelo Gestor de Continuidade de Negócios ou outro cargo existente considerado
necessário;
 O Gestor de Comunicações da instalação irá divulgar as comunicações de negócios necessárias –
interna e externamente, conforme Anexo 7;
 Mais importante, o Gestor de Comunicações deve assegurar que cada funcionário conheça as suas
funções no âmbito do Plano de Continuidade de Negócios;
 Informar os Altos Cargos frequentemente sobre o estado de evolução da Pandemia e quanto esta
afeta a Empresa;
 Selecionar informação relevante a ser partilhada dentro da empresa com todos os funcionários, e
com frequência, para mostrar a gestão da comunicação da situação sobre o assunto;
 Identificar as partes interessadas relevantes a serem informadas sobre as medidas de contenção da
empresa em vigor em caso de surto de vírus que ocorra no contexto da instalação geográfica;

6.1.2 RECURSOS HUMANOS:
 Nomear, com a administração, um Gestor de Continuidade de Negócios para cada instalação. Esse
papel deve garantir que os funcionários da unidade estejam familiarizados com o Plano de
Continuidade de Negócios e que o cumpram durante esse período. Os papéis e responsabilidades de
tal função chave são indicados no Anexo 1;
 Sugerir e desenvolver uma linha de continuidade de chefia, para aplicar na ausência dos principais
decisores e executivos. A garantia de chefia e decisão está coberta pelo Anexo 2;
 Promover internamente todos os alertas de viagem e saúde emitidos por Agências ou autoridades
de Saúde de referência, bem como as dicas de viagem do Anexo 4. Informar os trabalhadores
promovendo sessões de esclarecimento;
 Aplicar a resposta de saúde pública
 Identificar quem são os empregados de risco com base em “Critérios sobre Pessoas em Risco” da
OMS e das Autoridades Nacionais – Anexo 15;
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 Ponderar, preparar e executar trabalho flexível, ou a partir de casa para funcionários de grupos de
risco, bem como para funcionários que, por razões familiares (por exemplo empregado com filhos,
cuidadores de idosos, funcionários com casos de COVID-19 nas suas famílias ou outros);
 Definir e aplicar medidas para garantir que o rendimento e salário dos empregados não fiquem em
risco se o COVID-19 atingir a Fase 4 de risco;
 Garantir que os funcionários que viajaram da China ou de qualquer outra região com casos ou pico
de surto de vírus cumprem a vigilância de sintomas. Se surgirem dúvidas, orientar tais funcionários
para cuidados médicos especiais, conforme indicado pelas Autoridades Nacionais de Saúde –
Vigilância de Sintomas e Casos Suspeitos, Anexo 3;
 Garantir que a instalação cumpra todas as indicações facultativas de quarentena emitidas pelas
autoridades nacionais de saúde;
 Garantir que a instalação cumpra todas as ordens de trabalho remoto sugeridas pelas autoridades,
se for declarada a Fase 4 de Risco – consulte a secção 8.1. Neste caso particular, planear e organizar
com a informática e com cada Diretor ou Gestor de departamento da sua Instalação os meios
necessários para garantir que é possível e viável trabalhar fora do local de trabalho;
 Verificar as apólices de seguro de saúde, a fim de verificar se os cuidados de saúde privados podem
cobrir também para o tratamento clínico de danos à saúde secundários causados pelo COVID-19;
 Identificar possíveis instalações de alojamento para visitantes de negócios estrangeiros durante um
possível surto de vírus que os impeça de deixar o país;
 Encontrar nas instalações, com o Gestor de Continuidade de Negócios, um local adequado e
confortável para isolar casos suspeitos até que as autoridades cheguem ao local – Sala de
Isolamento;
 Distribuir regularmente material pedagógico sobre a Prevenção do COVID-19 dirigidos às famílias
dos empregados – Anexo 6;

6.1.3 OPERAÇÕES E PROCESSOS DE SUPORTE:
Estas funções e responsabilidades são direcionados para cada chefe de departamento, para que cada área
funcional/departamento possa participar ativamente com as suas equipas:
 Identificar PMC (Pessoas Muito Críticas) relacionadas com o Negócio e adotar o seguinte:
- Formar equipas alternativas para processos críticos (por exemplo, Grupo 1 e Grupo 2) que
possam executar as mesmas tarefas, ou garantir as tarefas de negócios básicas críticas. Se for
atingida a FASE 2 de risco estes grupos devem ser ativados;
- Garantir que entre a força de trabalho disponível, as pessoas recebam formação cruzada em
cada departamento para assumirem ações rotineiras essenciais de negócios;
Nota: o Anexo 2 indica as PMC da instalação e o planeamento de sucessão de emergência para
negócios.
 Cada chefe chave de departamento deve assumir a chefia e informar os trabalhadores da sua
equipa sobre o controlo de infeções e boas práticas de higiene pessoal em vigor – Anexo 6, e sobre
os conselhos da OMS e das Autoridades Nacionais;
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 Assegurar que os meios necessários de resposta em caso de suspeita ou caso de empregado
indisposto estejam devidamente ativados, conforme Anexo 3;
 Selecionar com os Recursos Humanos, ou com a Direção de Operações um (e apenas um) cuidador
que faça o seguimento de um caso suspeito ou empregado indisposto;
 Organizar o fornecimento necessário de equipamento de proteção individual (EPI) adequado e
equipamentos médicos (por exemplo, termómetros, máscaras descartáveis, luvas descartáveis,
desinfetantes à base de álcool) – informar os funcionários sobre o uso dos materiais acima;
 Participar ativamente em rotinas de limpeza e desinfeção, conforme previsto na Seção 10.3 deste
plano;

6.1.4 GESTÃO DE FORNECEDORES E CLIENTES
A gestão de fornecedores, tanto a nível das Instalações como a Nível da área de Procurement, é uma área
de apoio de grande importância para a Continuidade de Negócios. A equipa de executa compras em cada
terminal, bem como a equipa de Procurement, deve ser chamada a participar ativamente, a fim de:
 Identificar fornecedores e prestadores de serviços essenciais e discutir e preparar medidas de
continuidade de negócios. Estas incluem compreender o Plano de Continuidade de Negócios (PCN)
dos fornecedores e grandes prestadores de serviços;
 Desenvolver um plano de ação sobre como e quando ativar:
-

Fornecedores alternativos;

-

Meios alternativos de entrega às Unidades de negócio;

O anexo 11 inclui uma lista para preencher com os fornecedores e prestadores de serviços essenciais e a
respetiva alternativa para cada um, nomeada pelos serviços do terminal/instalação ou pelo departamento
de compras.

6.1.5 RESPOSTA ATIVA DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS ÀS FASES DA DOENÇA
O anexo 5 descreve em detalhe a resposta adequada a ser dada por cada área em caso de pandemia com
potenciais consequências para o negócio.
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7. RESPOSTA OPERACIONAL E PROCEDIMENTOS
7.1 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
Os seguintes critérios de caso suspeito baseiam-se nas Definições das Autoridades Nacionais de Saúde e
serão atualizados sempre que necessário.
Critérios clínicos




Infeção pulmonar
aguda/grave (febre,
tosse ou dificuldades
respiratórias), quer exija
ou não internamento
hospitalar.

&

ou

Critérios epidemiológicos
Historial de viagens de/para áreas afetadas com
transmissão comunitária ativa 1



Contacto com caso de infeção confirmada ou provável
por SARS-CoV-2/COVID-19, durante um período de 14
dias antes de os sintomas começarem;



Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado em
contacto com um Estabelecimento de Saúde, ou com
locais onde estavam doentes de COVID-19 confirmados.

ou

Tabela 3: Definições de caso suspeito

7.2 RESPOSTA DA EMPRESA A SUSPEITAS DE CASOS DENTRO DAS INSTALAÇÕES
7.2.1 PLANEAR A INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ISOLAMENTO E CUIDADORES DE INSTALAÇÃO
Cada instalação da empresa deve identificar oportunamente em estreita cooperação com os RH e o Gestor
de Continuidade de Negócios uma ou mais Instalações de Isolamento, dependendo das características de
cada escritório ou Instalação Portuária. Os requisitos básicos de isolamento são os seguintes:









1

Sala equipada com porta de aberta e fecho fácil;
De preferência, com não menos de 5 m2;
Equipada com cadeira para a pessoa suspeita estar sentada confortavelmente;
De preferência, com WC/instalação sanitária própria. Se não estiverem disponíveis salas com
instalações sanitárias próprias, uma instalação sanitária na vizinhança deve ser exclusivamente
dedicada à sua utilização;
Sempre que estiver em uso para um caso suspeito, deve ser afixado um rótulo na sua entrada com a
expressão “Não Entrar – Área Reservada”;
Quando um caso suspeito é isolado e enquanto espera pelos Técnicos das Autoridades de Saúde,
água e alimentos não perecíveis devem ser fornecidos pelo cuidador nesta sala;
Se nenhuma outra opção válida estiver disponível uma instalação sanitária pode ser usada como
sala de isolamento;

Esses locais podem ser verificados em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavírus-2019/situation-reports

Arquivo: YIH.PSF.BCP.21.01.p.1.0.HSE_COVID-19_PT_TCL.DOCX

Última impressão: 20/03/2020

Página 11 de 39

“Terminal de Contentores de Leixões”
Plano de Contingência & Continuidade de Negócio
COVID-19

YIB.PSF.TCL.21.09.p.01

7.2.2 CASOS SUSPEITOS NUMA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA:
1) Qualquer pessoa que detete uma pessoa doente cujos sintomas correspondam à Definição de Caso
Suspeito deve comunicá-lo imediatamente ao chefe de operações ou chefe de manutenção ou ao mais
alto cargo em serviço;
2) A hierarquia, informada, contactará o OPIP (oficial de proteção e segurança da instalação portuária)
3) O OPIP da Yilport contacta o OPP da Autoridade Portuária;
4) O OPP da Autoridade Portuária contacta as autoridades nacionais de saúde: +351 808 24 24 24 e atua
em parceria com a Yilport conforme instruções dadas por telefone;
5) As Autoridades de Saúde darão instruções da seguinte forma:
- Um e um só colega será nomeado cuidador do empregado doente e todos os contactos com a
pessoa doente devem ser feitos através dessa pessoa;
- Proteger o cuidador com máscara facial descartável, bem ajustada, e luvas descartáveis;
- Proteger o suspeito com máscara facial descartável, bem ajustada;
- Escoltar o suspeito até à sala de isolamento disponível na instalação, com WC de uso exclusivo, e
incentivar a pessoa a estar disponível para contacto por telefone móvel em caso de necessidade;
- Isolar o posto de trabalho onde o empregado trabalhou até que os resultados do teste de COVID19 estejam confirmados ou infirmados;
- Se o caso não for validado como caso suspeito pelas autoridades nacionais de saúde, a situação
fica encerrada para COVID-19, seguindo-se os procedimentos de cuidados de saúde regulares
previstos para doentes nas instalações;
- Se o caso for validado como suspeito e potencial COVID-19: o empregado doente deve ser
mantido em isolamento até que chegue uma equipa médica especializada.
- À chegada da equipa médica especializada, terá início a investigação epidemiológica, tentando
identificar os contactos próximos do paciente, tais como: colegas de trabalho próximos; família,
pessoas que a ajudaram durante a sua indisposição na instalação portuária, outros contactos
próximos potenciais;
Nota: Para publicação, pode encontrar anexo no Anexo 3 um fluxograma estruturado sobre ações a tomar
para o caso suspeito.
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7.2.3 CASOS SUSPEITOS NUMA INSTALAÇÃO DA EMPRESA (ESCRITORIO/OUTRA):
1) Qualquer pessoa que detete uma pessoa doente cujos sintomas correspondam à Definição de Caso
Suspeito deve comunicá-lo imediatamente ao chefe do departamento ou ao Gestor de Continuidade de
Negócios da instalação ou ao responsável de RH em funções;
2) O Gestor de Continuidade de Negócios ou, na sua ausência, o gestor de RH da instalação contactará as
autoridades nacionais de saúde: +351 808 24 24 24, e atuará em conformidade com as instruções
dadas;
3) As Autoridades de Saúde darão instruções da seguinte forma:
- Um e um só colega será nomeado cuidador do empregado doente e todos os contactos com a
pessoa doente devem ser feitos através dessa pessoa;
- Proteger o cuidador com máscara facial descartável, bem ajustada, e luvas descartáveis;
- Proteger o suspeito com máscara facial descartável, bem ajustada;
- Escoltar o suspeito até à sala de isolamento disponível na instalação, com WC de uso exclusivo, e
incentivar a pessoa a estar disponível para contacto por telefone móvel em caso de necessidade;
- Isolar o posto de trabalho onde o empregado trabalhou até que os resultados do teste de COVID19 estejam confirmados ou infirmados;
- Se o caso não for validado como caso suspeito pelas autoridades nacionais de saúde, a situação
fica encerrada para COVID-19, seguindo-se os procedimentos de cuidados de saúde regulares
previstos para doentes nas instalações;
- Se o caso for validado como suspeito e potencial COVID-19: o empregado doente deve ser
mantido em isolamento até que chegue uma equipa médica especializada.
- À chegada da equipa médica especializada, terá início a investigação epidemiológica, tentando
identificar os contactos próximos do paciente, tais como: colegas de trabalho próximos; família,
pessoas que a ajudaram durante a sua indisposição na instalação portuária, outros contactos
próximos potenciais;
Nota: Para publicação, pode encontrar anexo no Anexo 3 um fluxograma estruturado sobre ações a tomar
para o caso suspeito.
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7.3 RESPOSTA DA EMPRESA PARA LIMPEZA E DESINFEÇÃO
a) Se este plano atingir a Fase 2 ou superior, a empresa ajustará as suas rotinas de limpeza, e o pessoal de
limpeza necessitará do seguinte EPI preventivo por norma: fato-macaco ou avental, máscara, touca,
óculos de proteção e luvas descartáveis. Para este caso particular, tem de ser dada formação ao pessoal
de limpeza para o uso correto do EPI acima.
b) Se este plano atingir a Fase 2 ou superior, a empresa ajustará as suas rotinas de limpeza, através da
introdução de produtos de limpeza especiais com capacidades virucidas, conforme descrito no Anexo 9.
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c) Depois de ter surgido um caso suspeito confirmado e de as autoridades levarem o paciente a uma
Instituição de Saúde, os seguintes procedimentos devem ser adotados:
 Mantenha a área isolada fechada até que as Autoridades Nacionais de Saúde validem os
procedimentos de limpeza e desinfeção a adotar;
 Os serviços de limpeza devem ser executados por profissionais com comprovada formação
necessária sobre técnicas de uso adequado de EPI (fato-macaco, máscara, touca, óculos de proteção
e luvas descartáveis);
 Nenhum equipamento de ar comprimido ou jato de água deve ser usado, devido ao risco de criar
aerossóis respiráveis;
 Limpeza e desinfeção devem ser reforçadas em superfícies frequentemente manuseadas,
especialmente as que estiveram mais perto do paciente;
 Deve ser usado equipamento de limpeza descartável. Se não for descartável, todo o equipamento
de limpeza deve ser utilizado apenas uma vez e depois descartado;
Nota: no Anexo 9 poderá encontrar os produtos recomendados pelas Autoridades Nacionais de Saúde para
uso para fins de limpeza e desinfeção.
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7.4 DECLARAÇÃO DE VISITANTES - VERIFICAÇÃO DE HISTORIAL RECENTE DE VIAGENS
Para evitar a propagação descontrolada do COVID-19 na nossa comunidade e reduzir o risco de exposição, cada
instalação deve adotar uma verificação do historial recente de viagens dos visitantes.
Deve ser pedida a cooperação dos visitantes que entram nas instalações, preenchendo o formulário do Anexo 12
deste plano. Essa informação pode ser adotada pelos empregados na receção ou por qualquer outro departamento
de apoio ao visitante. A informação deve ser recolhida e entregue aos RH.
Se for pedido pelas Agências Nacionais, essa informação deve ser partilhada para tal efeito. Esta informação será
tratada como confidencial, pois reúne dados pessoais privados. O conteúdo só deve ser destruído quando a OMS
determinar que a fase de pandemia acabou.

7.5 AÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTINGÊNCIA JÁ IMPLEMENTADAS NO TCL
Para evitar a propagação descontrolada do COVID-19 na nossa comunidade e reduzir o risco de exposição, cada
instalação deve adotar uma verificação do historial recente de viagens dos visitantes.
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ANEXOS
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Anexo 1 – Gestor de Continuidade de Negócios | Funções e Responsabilidades
1) Supervisionar ativamente o desenvolvimento do surto de vírus e trabalhar com a administração e o Gestor de
Comunicações, para divulgar mensagens aos funcionários com instruções claras quando as medidas tiverem
de ser ativadas;
2) Formar os funcionários, através da interação com os chefes de departamento, quanto às informações mais
recentemente disponíveis sobre o vírus. Informá-los sobre a necessidade de medidas de controlo de infeção e
procedimentos preventivos adotados. Educar os funcionários sobre os diferentes tipos de termómetros, tais
como termómetro oral e de ouvido, e a maneira correta de usá-los;
3) Recolher informações de contacto atualizadas de todos os funcionários, em ligação com os RH: ou seja,
endereço residencial/número de telefone de casa/número de telemóvel. Garantir que todos os funcionários
tenham os números de contacto do Gestor de Continuidade de Negócios;
4) Informar os trabalhadores de que devem contactar o Gestor de Continuidade de Negócios se forem
internados no hospital com infeções suspeitas para fins de rastreamento de contacto;
5) Garantir que durante a fase de emergência os funcionários que viajaram de/para áreas afetadas sejam
colocados em quarentena por um número de dias suficiente, conforme recomendado pelas autoridades
nacionais de saúde;
6) Nomear um Gestor de Comunicações para manter os funcionários em quarentena informados dos
acontecimentos no escritório;
7) Garantir que o local de trabalho tenha fornecimentos adequados/suficientes de papel higiénico/toalhetes,
desinfetantes e máscaras;
8) Informar os empregados sobre medidas de higiene pessoal (consulte o Anexo 6);
9) Colocar avisos nos lavabos e outros locais públicos sobre técnicas de lavagem adequada das mãos;
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Anexo 2 – Pessoas Críticas (PC) & Linha de Continuidade de Chefia
Ref

Cargo atual

Nome da pessoa

Alternativa de Substituição

Dr. Nuno David

Dr. Álvaro Sérgio

1

Diretor Geral do Terminal

2

Diretor de Operações

Dr. Álvaro Sérgio

Dr. Filipe Santos

3

Gestor de Operações

Dr. Filipe Santos

Sr. Fernando Machado

4

Diretor de Manutenção

Engº José Ramalho

Engº Pedro Carvalho

5

Responsável de HSE

Engº Hugo Rocha

Engº André Lourenço

6

Responsável de Recursos Humanos

Dra. Ana Allen

Dra. Susana Boloto

7

Chefe de Serviços de Estiva

Carlos Crista

António Teixeira

Nota: Prolongar conforme necessário
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Anexo 3 – Critérios de Caso Suspeito e Procedimento de Isolamento
Critérios clínicos




Infeção pulmonar
aguda/grave (febre,
tosse ou dificuldades
respiratórias), quer exija
ou não internamento
hospitalar.

&

ou

Critérios epidemiológicos
Historial de viagens de/para áreas afetadas com
transmissão comunitária ativa 2



Contacto com caso de infeção confirmada ou provável
por SARS-CoV-2/COVID-19, durante um período de 14
dias antes de os sintomas começarem;



Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado em
contacto com um Estabelecimento de Saúde, ou com
locais onde estavam doentes de COVID-19 confirmados.

ou

Tabela 3: Definições de caso suspeito

2

Esses locais podem ser verificados em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavírus-2019/situation-reports
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Anexo 3 - Critérios de Caso Suspeito e Processo de Isolamento (fluxograma)

Nota: Contacto das Autoridades de Saúde +351 808 24 24 24
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Anexo 4 – Conselhos a Viajantes da Empresa




Todas as viagens aéreas não essenciais devem ser reduzidas e evitadas;
Use videoconferência e chamadas coletivas em vez de voar para o estrangeiro;
Todas as viagens aéreas, de autocarro ou comboio para países ou locais afetados devem ser
interrompidas durante o surto, exceto em casos de emergência pessoal.

Se surgir uma viagem aérea que não possa ser evitada, aplica-se o seguinte conselho:
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Anexo 5 – Fases de Contingência da Resposta de Continuidade de Negócios
A empresa garantirá que as seguintes ações práticas são adotadas em resposta à evolução da pandemia:
Resposta Ativa de Continuidade de Negócios
Deptm.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Viagens de Trabalho ao Estrangeiro
 Rever políticas de gestão do tempo
dos empregados
 Rever conselhos de viagem em caso
de pandemia. Preparar
comunicações formais se necessário

 Adiar viagens para países
ou áreas afetadas e
chamar funcionários de
países ou áreas afetadas
(se conselhos de viagem
forem emitidos pela OMS
ou Autoridades Nacionais)
 Seguir os conselhos
emitidos pela OMS ou
Autoridades Nacionais
sobre os trabalhadores
afetados depois de terem
regressado ao país [por
exemplo: consciência dos
sintomas, trabalhar em
casa, etc.]

 Adiar ou cancelar
viagens para países ou
áreas afetadas

 Cancelar todas as
viagens para países ou
áreas afetadas

 Seguir os conselhos
emitidos por outras
instituições de
referência da OMS e ou
Autoridades Nacionais

 Seguir os conselhos
emitidos por outras
instituições de
referência da OMS e ou
Autoridades Nacionais

 Atualizar regularmente
os empregados quanto
aos alertas de saúde;

 Atualizar regularmente
os empregados quanto
aos alertas de saúde;

 Seguir os conselhos de
saúde da DGS/OMS;

 Seguir os conselhos de
saúde;

 Organizar funcionários
essenciais/operacionaise
m duas ou mais equipas,
alternando-as no tempo;

 Manter organização de
funcionários essenciais
em duas ou mais
equipas;

 Colocar funcionários de
alto risco a trabalhar em
casa (Grupos de Risco);
 Abandonar
temporariamente
sistemas de controlo
biométrico

 Colocar todos os
funcionários nãoessenciais (incluindo
funcionários de alto
risco) a trabalhar a
partir de recursos
domésticos e focar-se
nos RH;

 Assegurar redundância
funcional para
pagamento de salários e
fornecedores críticos

 Assegurar redundância
funcional para
pagamento de salários
e fornecedores críticos

Regime de trabalho dos Colaboradores
 Atualizar dados dos funcionários

RH/RGM

 Realizar
esclarecimento/formação/exercício
para familiarizar os funcionários com
o plano de resposta da empresa
 Plano para agrupar funcionários
essenciais em duas ou mais equipas
para minimizar a interrupção das
operações de negócios
 Identificar os funcionários de alto
risco (por exemplo, empregados
idosos e mulheres grávidas)
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 Atualizar regularmente os
empregados quanto aos
alertas de saúde emitidos
pelo Ministério da Saúde
e outras agências
 Realizar exercício (por
exemplo, simulação no
local)
 Seguir os conselhos de
saúde emitidos pela OMS
e outras agências
governamentais
 Atualizar o agrupamento
de empregados essenciais
e a lista de funcionários
de alto risco
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Resposta Ativa de Continuidade de Negócios
Deptm.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

 Emitir EPI adequado,
conforme recomendado
pela OMS; Autoridades
Nacionais e outras
agências.

 Colocar EPI adequado,
caso seja recomendado
pelas autoridades

 Colocar EPI adequado,
caso seja recomendado
pelas autoridades

 Disponibilizar luvas e
descartáveis a funções
de front-desk com
manipulação de
documentação, ou
contacto com
tripulações ou outros
externos.

 Disponibilizar luvas e
máscaras descartáveis a
funções de front-desk
com manipulação de
documentação, ou
contacto com
tripulações ou outros
externos.

 Limpar e desinfetar as
áreas comuns no local de
trabalho (incluindo a
limpeza do sistema de ar
condicionado, se
necessário).

 Aumentar a frequência
de limpeza e desinfeção
das áreas comuns no
local de trabalho

 Aumentar a frequência
de limpeza e desinfeção
das áreas comuns no
local de trabalho

 Limpar e desinfetar
áreas usadas por casos
suspeitos ou
confirmados

 Limpar e desinfetar
áreas usadas por casos
suspeitos ou
confirmados

Equipamento de Proteção Individual (EPI)
 Planear e preparar a
quantidade adequada
de EPI (por exemplo,
máscaras e luvas) e
realizar formação
para os funcionários
se familiarizarem com
o seu uso.

Limpeza e Desinfeção
 Preparar/atualizar
diretrizes de limpeza
e desinfeção e
produtos especiais
para os locais de
trabalho

 Limpar e desinfetar áreas
usadas por casos
suspeitos ou confirmados
de infeção

Operações & Negócio

Rastreio de sintomas para funcionários e pessoas dentro das instalações
 Preparar
procedimentos de
triagem (por exemplo,
temperatura e
historial de viagens)
para os empregados e
visitantes que
mostrem sinais de
caso suspeito
 Preparar sala(s) de
isolamento e rotas da
área de
trabalho/receção para
a(s) sala(s) de
isolamento.

 Ativar procedimentos de
triagem, se necessário, e
garantir equipamento de
rastreio adequado, para
os funcionários e
visitantes que mostrem
sinais de caso suspeito.
 Ativar sala(s) de
isolamento, se
necessário
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 Ativar procedimentos
de triagem, se
necessário, e garantir
equipamento de
rastreio adequado, para
os funcionários e
visitantes que mostrem
sinais de caso suspeito.

 Manter procedimentos
de triagem e sala(s) de
isolamento

 Impedir visitantes com
sintomas de gripe de
entrarem no local de
trabalho

 Manter a ajuda às
Autoridades de Saúde
no rastreamento de
contactos, se
necessário

 Ajudar o as Autoridades
de Saúde no
rastreamento de
contactos, se
necessário
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Trabalho à Distância
 Planear e preparar
acesso a
comunicações à
distância entre
funcionários que
trabalhem de
casa/fora/ em áreas
afetadas
 Planear alternativas

 Ativar acesso a
comunicações à distância
entre funcionários que
trabalhem de casa/fora/
em áreas afetadas
 Planear apoio a acesso a
comunicação à distância
para funcionários
interagirem com
fornecedores e clienteschave
 Ativar local(is)
alternativo(s) de trabalho
(casa/outro)

Operações &
Negócios

 Ativar acesso a
comunicações à
distância entre
funcionários que
trabalhem de
casa/fora/ em áreas
afetadas

 Ativar acesso a
comunicações à
distância entre
funcionários que
trabalhem de
casa/fora/ em áreas
afetadas

 Ativar acesso a
comunicações à
distância para
funcionários
interagirem com
pagamentos-chave, ou
outras funções chave
no negócio

 Ativar acesso a
comunicações à
distância para
funcionários
interagirem com
pagamentos-chave, ou
outras funções chave
no negócio

 Permitir trabalho à
distância para grupos
de risco e
colaboradores “chave”
para a continuidade de
neegócio

 Manter no terminal as
funções operacionais
estritaente necessárias
à continuidade de
negócio, repartidas em
equipas de backup,
sempre que possível

 Ativar local(is)
alternativo(s) de
trabalho (casa/outro)
 Disponibilizar e manter
os meios necessários

Fornecimento e Entrega
 Preparar/atualizar
dados de contacto de
fornecedores chave

Gestão de
Fornecedores e
Clientes

 Identificar
fornecedores de fonte
individual e planear
fornecedores e
entregas alternativos
(por exemplo, préqualificar
fornecedores
alternativos, se
necessário)

 Preparar fornecedores e
entregas alternativos
(por exemplo, se
nenhum fornecedor
alternativo estiver
disponível, aumentar os
níveis de inventário)
 Preparar meios
alternativos de entrega

 Ativar fornecedores
alternativos e entregas
alternativas a
fornecedores chave

 Manter fornecedores
alternativos e entregas
alternativas a
fornecedores chave

 Gerir nível de reservas e
stocks mínimos de
segurança

 Gerir nível de reservas e
stocks mínimos de
segurança

 Atualizar empregados
regularmente

 Atualizar empregados
regularmente

 Iniciar Aconselhamento
Médico, se necessário

 Manter
Aconselhamento
Médico, se necessário

 Supervisionar nível de
reservas

Participantes Internos
 Desenvolver um plano
de comunicação para
participantes internos
 Criar uma consciência
geral do plano de
resposta da empresa
para o surto de vírus
(por exemplo,
trabalho à distância)

Comunicações

 Acompanhar
conselhos da OMS &
Governo

 Ativar plano de
comunicação (por
exemplo, atualizar
empregados e outras
partes interessadas
internas sobre o plano de
resposta da empresa em
cada fase de resposta)
 Acompanhar e divulgar
conselhos do governo
 Planear aconselhamento
aos empregados, se
necessário
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Resposta Ativa de Continuidade de Negócios
Deptm.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

 Ativar plano de
comunicação (por
exemplo, informar
fornecedores e clientes
sobre como a empresa
deve receber os seus
fornecimentos e entregar
os seus produtos e
serviços)

 Informar fornecedores
sobre procedimentos de
recolha/entrega
alternativos

 Atualizar
regularmente os
participantes externos

Participantes Externos
 Desenvolver um
plano de
comunicação para
participantes
externos (por
exemplo,
fornecedores e
clientes)

 Preparar cancelamento de
iniciativas de aglomeração
de massas

Comunicações

 Atualizar clientes sobre
os níveis de serviço
e/ou procedimentos de
recolha/entrega
alternativos para
continuidade dos
negócios, se necessário
 Informar os
fornecedores e clientes
sobre a restrição ao
essencial das visitas às
instalações da empresa

 Cancelar iniciativas de
aglomeração de
massas, conforme
recomendado pela
OMS e pelas
Autoridades
Nacionais, mesmo
aquelas com relação
de negócios

 Cancelar iniciativas de
aglomeração de massas,
conforme recomendado
pela OMS e pelas
Autoridades Nacionais,
mesmo aquelas com
relação de negócios
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Anexo 6 – Boas Práticas de Higiene Pessoal - No Trabalho e em Casa Diariamente
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Anexo 7 – Tabela de Comunicações Relevantes
Esta tabela deve ser preenchida por cada unidade, com base nas comunicações consideradas necessárias em cada
fase de risco da evolução da pandemia no seu contexto geográfico local. Alguns tipos de comunicação tipificados já
estão preenchidos, por exemplo:
Estado
Ref
1

2

Tipo de comunicação
Lançamento do Plano de
Contingência

Relatório de Atualização Diária da
Pandemia

Responsável

Data prevista

(OK/Não)

Gestor CN

2020.03.11

OK

HSE Regional

Diáriamente Após
Entrada em Vigor do
Plano.

Em contínuo

3

Atualizações periódicas de fases de
risco.

Gestor CN

Sempre que aplicável
consoante a Evolução
da Situação Nacional e
Local.

4

Consciencialização dos empregados
e parceiros sobre o Plano de
Contingência

HSE do Terminal

2020.03.13

OK

5

Consciencialização dos empregados
sobre EPI de prevenção COVID-19

Gestor CN

2020.03.16

OK

Gestor CN

2020.03.16

OK

Gestor CN

2020.03.13

OK

Gestor GM/OPS

Em curso

OK

6

7
8

Consciencialização dos empregados
no Procedimento de resposta a
casos suspeitos.
Consciencialização dos empregados
sobre Procedimentos e Localização
de Isolamento
Compras | Alternativas a
fornecedor único de artigos críticos

OK

9
10

Arquivo: YIH.PSF.BCP.21.01.p.1.0.HSE_COVID-19_PT_TCL.DOCX

Última impressão: 20/03/2020

Página 28 de 39

“Terminal de Contentores de Leixões”
Plano de Contingência & Continuidade de Negócio
COVID-19

YIB.PSF.TCL.21.09.p.01

Anexo 8 – Sala de Isolamento
Neste anexo, devem ser dados detalhes sobre a sala de isolamento em cada instalação, como:
SALA DE ISOLAMENTO 1:


Localização da Sala de Isolamento: Terminal Norte – Entrada TCN

SALA DE ISOLAMENTO 2:


Localização da Sala de Isolamento: Terminal Multiusos – Entrada junto ao Escritório TCL

SALA DE ISOLAMENTO 3:


Localização da Sala de Isolamento: Junto ao Escritório TCL – Terminal de Contentores SUL



Recursos disponíveis no interior:



-

Mobiliário para acomodar 3 utilizadores

-

WC Exclusivo

-

Máscaras PFF2;

-

Termómetro;

-

Luvas de proteção Risco Biológico;

-

Água potável;

-

Alimentos não-Perecíveis;

Capacidade das Salas de Isolamento (pessoas): 3 Pessoas
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Anexo 9 – Produtos Comerciais de Limpeza e Desinfeção Viricida Recomendados pelas Autoridades de Saúde
1) Produtos desinfetantes de alta eficácia
https://www.callingtonhaven.com/coronavirus-aircraft-disinfectant.php


Ki-ose 320: toalhete que pode ser usado por tripulações durante voos para desinfetar superfícies como
auriculares, telefones, máscaras de oxigénio, assentos sanitários e equipamentos de informática.



Ki-ose 321-323 ou Ki-ose 322 Concentrado: desinfetante de superfície multiusos e limpeza de superfícies
especificamente concebido para uso em limpeza de aeronaves na cozinha, carrinhos, interior da cabine e
sanitários. Desinfeta eficazmente superfícies sem danificar tecidos, plástico, metal e borracha.



Ki-ose 390: toalhete antissético que pode ser usado para mãos e superfícies, tendo sido dermatologicamente
testado como apropriado para contacto com a pele. Ki-ose 390 é um produto de limpeza de superfície eficaz
para lavatórios, sanitários, armários, bandejas de passageiros e pisos.



Ki-ose 360/365: outro desinfetante de superfície multiusos e limpeza de superfícies, disponível fora da UE.
2) Desinfetantes de gama vasta:



Comprovou-se que estes tipos de produtos eliminam vírus conhecidos e são concebidos especificamente para
o sector da aviação.



Netbiokem DSAM é um desinfetante de vasta gama e de limpeza que pode ser usado na maioria dos
plásticos, materiais compósitos e tecidos. É um produto de limpeza de superfícies potente, tendo provado
funcionar contra uma vasta gama de microrganismos.



Netbiokem DSAM é eficaz contra vírus lipofílicos, como coronavírus. O produto foi testado contra a Norma
Europeia de Eficácia Viricida EN 14476 contra gripe A (H1N1), um vírus substituto* para vírus lipofílicos.
3) Aerosense Cleaning Products Company
https://www.aero-sense.com/en/cabin-disinfectant
4) SANOSIL S010 é um viricida testado com êxito e adequado para combater 2019-nCoV
https://www.sanosil.com/en/disinfectant-against-coronavirus-china-2019-ncov/
5) Lysol Products
O Lysol mata o Coronavírus (2019-nCoV)?
Os produtos específicos Lysol demonstraram eficácia contra vírus semelhantes ao novo Coronavírus
2019 (2019-nCoV) em superfícies duras, não-porosas. Segundo a política de patogénicos virais
emergentes da EPA, os seguintes produtos Lysol podem ser utilizados contra o novo Coronavírus
2019 (2019-nCoV) quando utilizado em conformidade com as instruções de utilização:
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Lysol® pulverizador desinfetante EPA # 777-99



Lysol® pulverizador desinfetante Max tampa nebulizador # 777-127



Lysol® limpeza multissuperfície porosa EPA # 777-89



Lysol® limpeza multiusos com água oxigenada, EPA # 777-126



Lysol® limpeza multiusos com lixívia EPA # 777-83…...
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Anexo 10 – Lista de contactos de funcionários atualizada
Nome do Colaborador

Contacto Telefónico

ALVARO SÉRGIO ESPIRITO SANTO SILVA
ANA ISABEL SANTOS DE GOUVEIA ALLEN
ANTONIO RUI RODRIGUES SILVA
CARLA DOLORES COSTA AZEVEDO
DIANA PAULA MAGALHÃES BARROS
FERNANDO ANTÓNIO LOPES PINTO
FERNANDO JOSÉ PEREIRA MACHADO
FILIPE EMANUEL SOARES DOS SANTOS
HUGO ALEXANDRE LOPES BRAGA MORAIS
HUGO MANUEL RIBEIRO HOMEM SILVA ROCHA
JAVIER SAPINA CARCEL
JOÃO MANUEL DE ALMEIDA CORREIA
JOSÉ CARLOS VILAS BOAS FELGUEIRAS MACHADO
JOSÉ RAMALHO SILVA RAMOS RUIZ
MANUEL JOSÉ SYKES SANTOS BIZARRO
MARIA CARMO VERISSIMO CORREIA PINTO COSTA
MARIA CRISTINA VIEIRA CARMEZIM
MARINHA PEREIRA SILVA FREITAS
MIGUEL ANTONIO MAGALHÃES RODRIGUES
MÓNICA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
NUNO DAVID BRAGA ESPIRITO SANTO SILVA
PEDRO ANTÓNIO MAGALHÃES CARVALHO
RICARDO JORGE ALMEIDA CORREIA
RUI MANUEL SOARES CARVALHO
SUSANA PINHEIRO VASCONCELOS BOLOTO

00351 966 272 487
00351 918 560 543
00351 966 272 493
00351 964 641 688
00351 939 151 950
00351 967 174 259
00351 966 272 492
00351 961 330 130
00351 961 958 444
00351 967 694 473
00351 961 224 467
00351 925 775 799
00351 962 416 222
00351 966 272 499
00351 926 805 297
00351 914 557 500
00351 934 316 592
00351 961 882 128
00351 969 046 282
00351 919 597 112
00351 964 466 917
00351 966 272 495
00351 962 144 312
00351 966 272 494
00351 938 270 473

Serviços GPL Relevantes | Nome do Colaborador

Contacto Telefónico

Antonio Teixeira - GPL RP
Carlos Crista - GPL RP
Flavio Neves - GPL RP
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Anexo 11 – Lista de Fornecedores Essenciais & Respetivas Alternativas

NOTA: [Conteúdo Confidencial da Empresa]
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Anexo 12 – Atual Equipa de Ativação do Plano
Ref
1
2
3
4
5
6
7

Cargo no Plano
Business Continuity Manager
Communications Manager
HR Manager
HSE Manager
Operations Director
Operations Manager
Maintenance Director

Pessoa-chave
Dr. Nuno David
Dr. Nuno David
Dra. Ana Allen
Engº Hugo Rocha
Dr. Álvaro Sérgio
Dr. Filipe Santos
Engº José Ramalho
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Anexo 13 – Informação de Viagens Recentes e Saúde dos Visitantes

DECLARAÇÃO DE VISITANTES
Informação de Viagens Recentes e Saúde
“Para evitar a propagação do Covid-19 na nossa comunidade e reduzir o risco de exposição do nosso
pessoal e visitantes, estamos a realizar um questionário simples. A sua participação é importante para
nos ajudar a tomar medidas de precaução para o proteger e a todos neste edifício. Obrigado pelo seu
tempo.”
Nome:

Sexo:

Masculino ( )
Feminino ( )

Nacionalidade:

Data de nascimento:

Passaporte n.º:

Data de chegada:

Morada de contacto:
N.º telemóvel:
Por favor enumere todos os países que visitou nos últimos 21 dias antes de chegar
1)

2)

3)

Se tem ou teve algum dos seguintes sintomas nos últimos 21 dias, por favor marque todos os que se
lhe apliquem
( ) diarreia

( ) vómitos

( ) dor abdominal

( ) febre

( ) arrepios

( ) corrimento ou ( ) tosse
congestão nasal

( ) dor de garganta

( ) dor muscular

( ) dor de cabeça

( ) falta de ar

( ) picada
mosquito

( ) comichão

de (
)
vermelhos

olhos ( ) outros

Declaro que fiz uma declaração verdadeira sobre a minha saúde, preenchendo na totalidade este
questionário de saúde.
“*Nota: a informação recolhida é utilizada para rastreamento de contactos pelas Autoridades de
Saúde, se necessário, e apenas para esse fim. Os dados pessoais serão tratados como
confidenciais e não serão partilhados para qualquer outro efeito”

Data:
Assinatura:
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Anexo 14 – Preparação dos Locais de Trabalho para COVID-19 | Organização Mundial do Trabalho
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27 February 2020
Getting your workplace ready for COVID-19
In January 2020 the World Health Organization (WHO) declared the outbreak of a new coronavirus disease
in Hubei Province, China to be a Public Health Emergency of International Concern. WHO stated there is
a high risk of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) spreading to other countries around the world.
WHO and public health authorities around the world are taking action to contain the COVID-19 outbreak.
However, long term success cannot be taken for granted. All sections of our society – including businesses
and employers – must play a role if we are to stop the spread of this disease.

How COVID-19 spreads
When someone who has COVID-19 coughs or exhales they release droplets of infected fluid. Most of these
droplets fall on nearby surfaces and objects - such as desks, tables or telephones. People could catch
COVID-19 by touching contaminated surfaces or objects – and then touching their eyes, nose or mouth. If
they are standing within one meter of a person with COVID-19 they can catch it by breathing in droplets
coughed out or exhaled by them. In other words, COVID-19 spreads in a similar way to flu. Most persons
infected with COVID-19 experience mild symptoms and recover. However, some go on to experience more
serious illness and may require hospital care. Risk of serious illness rises with age: people over 40 seem to
be more vulnerable than those under 40. People with weakened immune systems and people with
conditions such as diabetes, heart and lung disease are also more vulnerable to serious illness.

Simple ways to prevent the spread of COVID-19 in your workplace
The low-cost measures below will help prevent the spread of infections in your workplace, such as colds,
flu and stomach bugs, and protect your customers, contractors and employees.
Employers should start doing these things now, even if COVID-19 has not arrived in the communities
where they operate. They can already reduce working days lost due to illness and stop or slow the spread
of COVID-19 if it arrives at one of your workplaces.
•

Make sure your workplaces are clean and hygienic
o Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, keyboards) need to be wiped
with disinfectant regularly
o Why? Because contamination on surfaces touched by employees and customers is one of
the main ways that COVID-19 spreads
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•

Promote regular and thorough hand-washing by employees, contractors and customers
o Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure
these dispensers are regularly refilled
o Display posters promoting hand-washing – ask your local public health authority for these
or look on www.WHO.int.
o Combine this with other communication measures such as offering guidance from
occupational health and safety officers, briefings at meetings and information on the
intranet to promote hand-washing
o Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can
wash their hands with soap and water
o Why? Because washing kills the virus on your hands and prevents the spread of COVID 19

•

Promote good respiratory hygiene in the workplace
o Display posters promoting respiratory hygiene. Combine this with other communication
measures such as offering guidance from occupational health and safety officers, briefing
at meetings and information on the intranet etc.
o Ensure that face masks1 and / or paper tissues are available at your workplaces, for those
who develop a runny nose or cough at work, along with closed bins for hygienically
disposing of them
o Why? Because good respiratory hygiene prevents the spread of COVID-19

1

•

Advise employees and contractors to consult national travel advice before going on business trips.

•

Brief your employees, contractors and customers that if COVID-19 starts spreading in your
community anyone with even a mild cough or low-grade fever (37.3 C or more) needs to stay at
home. They should also stay home (or work from home) if they have had to take simple
medications, such as paracetamol/acetaminophen, ibuprofen or aspirin, which may mask
symptoms of infection

Ordinary surgical face masks rather than N95 face masks
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o Keep communicating and promoting the message that people need to stay at home even
if they have just mild symptoms of COVID-19.
o Display posters with this message in your workplaces. Combine this with other
communication channels commonly used in your organization or business.
o Your occupational health services, local public health authority or other part ners may
have developed campaign materials to promote this message
o Make clear to employees that they will be able to count this time off as sick leave.

Things to consider when you and your employees travel
•

Before traveling
o Make sure your organization and its employees have the latest information on areas
where
COVID-19
is
spreading.
You
can
find
this
at
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
o Based on the latest information, your organization should assess the benefits and risks
related to upcoming travel plans.
o Avoid sending employees who may be at higher risk of serious illness (e.g. older
employees and those with medical conditions such as diabetes, heart and lung disease)
to areas where COVID-19 is spreading.
o Make sure all persons travelling to locations reporting COVID-19 are briefed by a qualified
professional (e.g. staff health services, health care provider or local public health partner)
o Consider issuing employees who are about to travel with small bottles (under 100 CL) of
alcohol-based hand rub. This can facilitate regular hand-washing.

•

While traveling:
o Encourage employees to wash their hands regularly and stay at least one meter away
from people who are coughing or sneezing
o Ensure employees know what to do and who to contact if they feel ill while traveling.
o Ensure that your employees comply with instructions from local authorities where they
are traveling. If, for example, they are told by local authorities not to go somewhere they
should comply with this. Your employees should comply with any local restrictions on
travel, movement or large gatherings.
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•

When you or your employees return from traveling:
o Employees who have returned from an area where COVID-19 is spreading should monitor
themselves for symptoms for 14 days and take their temperature twice a day.
o If they develop even a mild cough or low grade fever (i.e. a temperature of 37.3 C or more)
they should stay at home and self-isolate. This means avoiding close contact (one meter
or nearer) with other people, including family members. They should also telephone their
healthcare provider or the local public health department, giving them details of their
recent travel and symptoms.

Getting your business ready in case COVID-19 arrives in your community
•

Develop a plan of what to do if someone becomes ill with suspected COVID-19 at one of your
workplaces
o The plan should cover putting the ill person in a room or area where they are isolated
from others in the workplace, limiting the number of people who have contact with the
sick person and contacting the local health authorities.
o Consider how to identify persons who may be at risk, and support them, without inviting
stigma and discrimination into your workplace. This could include persons who have
recently travelled to an area reporting cases, or other personnel who have conditions that
put them at higher risk of serious illness (e.g. diabetes, heart and lung disease, older age).
o Tell your local public health authority you are developing the plan and seek their input.

•

Promote regular teleworking across your organization. If there is an outbreak of COVID -19 in your
community the health authorities may advise people to avoid public transport and crowded
places. Teleworking will help your business keep operating while your employees stay safe.

•

Develop a contingency and business continuity plan for an outbreak in the communities where
your business operates
o The plan will help prepare your organization for the possibility of an outbreak of COVID 19 in its workplaces or community. It may also be valid for other health emergencies
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o The plan should address how to keep your business running even if a significant number
of employees, contractors and suppliers cannot come to your place of business - either
due to local restrictions on travel or because they are ill.
o Communicate to your employees and contractors about the plan and make sure they are
aware of what they need to do – or not do – under the plan. Emphasize key points such
as the importance of staying away from work even if they have only mild symptoms or
have had to take simple medications (e.g. paracetamol, ibuprofen) which may mask the
symptoms
o Be sure your plan addresses the mental health and social consequences of a case of
COVID-19 in the workplace or in the community and offer information and support.
o For small and medium-sized businesses without in-house staff health and welfare
support, develop partnerships and plans with your local health and social service
providers in advance of any emergency.
o Your local or national public health authority may be able to offer support and guidance
in developing your plan.
Remember:
Now is the time to prepare for COVID-19. Simple precautions and planning can make a big difference.
Action now will help protect your employees and your business.

How to stay informed:
Find the latest information from WHO on where COVID-19 is spreading:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Advice and guidance from WHO on COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/
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Anexo 15 – Critérios de Grupo de Risco
De acordo com os critérios da Organização Mundial do Trabalho e Informação disponível na DGS, os seguintes
critérios definem o grupo de Risco para COVID-19, até à data de emissão deste documento:





Idade maior ou igual a 60 anos;
Doença Cardiorespiratória;
Diabetes;
Outro quadro de saúde com reconhecida afecção imunitária;
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Anexo 16 – Método de Aplicação Segura de Máscara
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Anexo 17 – Ações Específicas de Contingência Já Implementadas no Terminal de Contentores de Leixões
•

Comunicação e Sensibilização
- Sessões de informação aos empregados sobre COVID-19 | Sintomas e Deteção Precoce
- Informação a funções-chave sobre a utilização dos kits de contingência e acompanhamento de caso
suspeito;
- Explicação do plano de contingência e suas fases aos colaboradores;
- Sensibilização para modo Seguro de Utilização de Máscaras e Luvas;
- Comportamentos seguros na via pública e espaços públicos de restauração e salas de refeição;

•

Infraestrutura e Instalações
- Preparação de Kits de Contingência e aplicação nas Salas de Isolamento [Desinfectante, luvas, máscaras
PFF2 e termómetro – Utilização em Casos Suspeitos];
- Preparação de Sala de Isolamento eem cada terminal, equipada com mobiliário e WC dedicado para
acolher confortavelmente casos suspeitos e seus cuidadores;
- Suspensão temporária do sistema de controlo biométrico;
- Solução sanitizante distribuida em locais-chave de passagem;
- Aluguer e aquisição de Equipamentos Informáticos e de Telecomunicações para assegurar Tele-Trabalho
às funções compatíveis com essa metodologia de trabalho;

•

Recursos Humanos e Mobilização Operacional
- Colaboradores pertencentes a Grupo de Risco, remetidos a teletrabalho, ou em “standby”, disponíveis
para a empresa;
- Funções administrativas e financeiras remetidos para Teletrabalho;
- Processamento de salários assegurado em teletrabalho;
- Processamento de pagamentos assegurado em teletrabalho;
- Divisão do staff operacional, nos casos possíveis e aplicáveis (Gates / Ship-Planning / Outros), em equipas
para redução da exposição. Uma equipa em serviço + 1 equipa em stand-by;
- Esquemas rotacionais entre equipas – Equipa de Serviço + Equipa em stand-by;
- Gangs of stevedors reduced to the strict minimum necessary to operate – As per minimal services current
conditions;
- Isolamento voluntário de colaboradores que tenham frequentado aeroportos há menos de 14 dias;

•

Medidas Organizacionais de Segurança e Saúde
- Redução de visitantes ao estrito mínimo essencial (Fornecedores críticos);
- Limitada a entrega de viaturas ligeiras a “flat-cars” e camião porta-carros;
- Sanitização/desinfecção periódica das cabinas dos equipamentos de trabalho;
- Sanitização/desinfecção periódica dos escritórios e instalações de apoio;
- Pessoal operacional equipado nos casos aplicáveis, com luvas de proteção contra riscos biológicos ee
máscaras adequadas;
- All operations and M&R will be equipped with nitrile/latex/vinyl gloves (Biohazard proof);
- Ajuste de horário das gates 8h00-20h00, de modo a assegurar redução de exposição e rotação semanal
das equipas das gates;
- Registo do histórico de visitas e seu histórico de viagens;
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