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REFLEXÃO  

SOBRE A ELABORAÇÃO DE UM  
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

PARA A PANDEMIA DE GRIPE NA  
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 
 

 
1 - ENQUADRAMENTO 
 

De acordo com as orientações da Direcção-Geral da Saúde, torna-se fundamental, em 
empresas e outras organizações de trabalho, elaborar e manter actualizado um Plano de 
Contingência para ajudar a garantir que a instituição possui os recursos e a informação de que 
necessita para gerir situações de emergência. 

“Em situação de pandemia de gripe, as empresas têm um papel fulcral a desempenhar 
na protecção da saúde e segurança dos seus empregados, colaboradores e clientes, assim como 
na limitação do impacte negativo sobre a economia e a sociedade. Deste modo, as empresas 
deverão ter Planos de Contingência que contemplem a redução dos riscos para a saúde dos 
trabalhadores e a continuidade das actividades essenciais, de forma a minimizar o impacte de 
qualquer disrupção e a assegurar o funcionamento da sociedade.” (fonte www.dgs.pt) 

 
 
2 – OBJECTIVO 
 

O Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe na UC tem como objectivo 
minimizar o impacto da pandemia de gripe nos estudantes, colaboradores e visitantes 
procurando, concomitantemente, manter as actividades essenciais da UC. 
 
 
3 - CARTA DE COMPROMISSOS 
 

a) A UC esforçar-se-á por manter o normal funcionamento durante a pandemia. 
Prioridade das actividades a manter em regular funcionamento: 

- Assegurar o Governo da Universidade; 
- Assegurar o funcionamento dos serviços mínimos de administração; 
- Assegurar as actividades de ensino e investigação; 
- Assegurar as actividades de acção social (cantinas, residências). 

b) A saúde e o bem-estar de estudantes e colaboradores são a prioridade da UC. 
c) A UC seguirá e cumprirá as recomendações e instruções emanadas pelo 

Governo e pelas Autoridades de Saúde regionais. 
d) Os estudantes não serão prejudicados em termos académicos em resultado da 

aplicação das medidas necessárias, sem prejuízo da manutenção dos níveis de 
exigência e qualidade do ensino. 

e) A UC adoptará, em consonância com o estado actual da pandemia, estratégias 
de mitigação adequadas à evolução da situação. 



f) A UC produzirá, de forma centralizada e em articulação com os serviços de 
saúde pública, informação e aconselhamento considerados adequados à 
evolução da situação. 

g) A UC respeitará, em todas as decisões que vier a tomar, os mais elevados 
valores éticos. 

 
4 - PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 

A resposta à pandemia por parte da UC está expressa num conjunto de medidas 
que seguem os princípios definidos pelas Autoridades de Saúde e que estão vertidos nos 
planos de contingência nacional e regional para a pandemia de gripe: 
 

a) Constituição do Grupo de Acompanhamento da Pandemia de Gripe na UC 
(GAPG-UC). 

b) Constituição, no âmbito do GAPG-UC, de um núcleo executivo responsável 
por dinamizar a reflexão no interior do Grupo e identificar as correspondentes 
acções a desenvolver. 

c) Elaboração do Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe na UC. 
d) Monitorização do impacto da pandemia na UC, em articulação com as 

Autoridades de Saúde regionais. 
 
 
5 - PROPOSTA DE ACTUAÇÃO 
 

O planeamento das acções a desenvolver deverá ter em conta a avaliação do 
risco e os cenários plausíveis de nível de absentismo e de duração da crise, sempre que 
possível ancorado em orientações da Direcção Geral de Saúde. 

A elaboração do Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe na UC resulta 
da reflexão do GAPG-UC e adoptará o seguinte modelo processual. 
 
5.1. Preparação de um documento de orientação geral, destinado a ser divulgado a 

TODAS as Unidades e Serviços da UC, que identifique os diversos problemas e 
enumere as propostas de actuação. 
 

5.2. Elaboração de Planos Sectoriais que aprofundam, nas áreas reconhecidas como 
criticas para o normal funcionamento da Universidade, as normas genéricas 
explanadas no documento anterior. Foram seleccionadas as seguintes nove áreas 
de actuação: 

a) Governo da UC;  
b) Gestão de Edifícios, Equipamentos e Infra-Estruturas;  
c) Área Académica;  
d) Recursos Humanos;  
e) Acção Social;  
f) Comunicação/Informação; 
g) Serviços Médico-Universitários;  
h) Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;  
i) Articulação com as Autoridades Regionais de Saúde 



 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR QUE SUPORTA A NECESSIDADE DE UM PLANO D E 

CONTINGÊNCIA  
 
 

Diversas Universidades têm identificado riscos potenciais da pandemia para o seu 
funcionamento, bem como estratégias e linhas de acção que se exemplificam de 
seguida, de forma sumária, e que estribam a reflexão do GAPG-UC. 
 
1. Riscos potenciais 

- Incapacidade para manter o regular funcionamento das actividades de 
ensino; 

- Incapacidade para manter o regular funcionamento das actividades de 
avaliação; 

- Incapacidade para manter o regular funcionamento das actividades de 
investigação; 

- Incapacidade para manter o regular funcionamento das actividades de 
prestação de serviços especializados ao exterior; 

- Incapacidade para processar em tempo útil as matrículas de novos alunos; 
- Dificuldades na obtenção de bens essenciais (ex. cantinas e residências); 
- Incapacidade para manter o regular funcionamento das actividades de 

suporte (redes informáticas, apoio aos estudantes, manutenção de edifícios e 
equipamentos); 

- Dependência externa de fornecedores por sua vez também afectados pelas 
consequências da pandemia (operadores de comunicação telefónica e 
informática, fornecedores de água, electricidade, empresas segurança); 

- Ausência de pessoal (colaboradores) para manter em funcionamento 
algumas áreas; 

- Problemas em orientar alunos doentes, impedidos de retornar a suas casas. 
 
2. Prevenção da propagação acelerada da doença 

- Restrição de contactos interpessoais; 
- Manutenção de altos padrões de higiene. 
- Divulgação das regras de etiqueta respiratória. 

 
3. Acções de continuidade 

- Para lidar com o impacto causado pela ausência significativa de pessoal; 
- Para lidar com a incapacidade dos alunos manterem actividades de 

aprendizagem e avaliação; 
- Para lidar com possíveis rupturas de abastecimento de bens e serviços; 
- Para planear a recuperação da UC após a crise. 

 
4. Estratégias de Comunicação / Informação 

- Interna - restrita e alargada à comunidade universitária; 
- Externa - autoridades de saúde, meios de comunicação social. 

 
5. Serviços de suporte essenciais 

- Fornecedores - água, electricidade, telefone; 
- “Consumíveis” essenciais; 
- Serviços de manutenção; 



- Rede informática; 
- Limpeza; 
- Serviços de segurança; 
- Serviços de suporte aos alunos - cantinas, residências. 

 
6. Gestão de Recursos Humanos 

- Delegação de competências; 
- Identificação de papéis-chave por área; 
- Providenciar treino para execução de tarefas essenciais; 
- Estudar possibilidade de execução de teletrabalho; 
- Actualizar contactos de todos os colaboradores; 
- Justificação de ausências 

i. por doença do colaborador; 
ii. por doença de familiares; 

iii.  por determinação governamental ou das Autoridades de Saúde; 
- Política de gozo de férias e licenças; 
- Deslocações para o trabalho e em serviço; 
- Encerramento parcial (serviços, edifícios, unidades). 

 
7. Procedimentos para orientar doentes identificados na UC 

- Docentes ou Funcionários doentes; 
- Alunos doentes; 
- Outros - visitantes, fornecedores, trabalhadores de outsourcing. 


