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Plano de Contingência para a Pandemia de Gripe na UC 

Orientações gerais para todas as Unidades e Serviços da UC 

 

A - Nota introdutória  

De acordo com as orientações da Direcção-Geral da Saúde, empresas e outras 

organizações de trabalho devem elaborar e manter actualizado um Plano de 

Contingência que ajude a garantir que a instituição possui os recursos e a informação de 

que necessita para gerir situações de emergência, das quais a pandemia gripal é, sem 

dúvida, exemplo paradigmático. 

A Universidade de Coimbra está a preparar, de forma gradual e criteriosa, uma 

resposta à preocupação suscitada pela pandemia de Gripe A, visando minimizar o 

impacto da pandemia na comunidade universitária, procurando manter a funcionalidade 

dos serviços e a protecção da saúde das pessoas. 

A reflexão interna já realizada permitiu listar um conjunto de preocupações que, 

tendo em conta cenários plausíveis de níveis de absentismo e de duração da crise, serão 

objecto de tratamento mais aprofundado, em sede dos nove Planos Sectoriais já 

definidos: Governo da UC; Gestão de Edifícios, Equipamentos e Infra-Estruturas; Área 

Académica; Recursos Humanos; Acção Social; Comunicação/Informação; Serviços 

Médico-Universitários; Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; Articulação com as 

Autoridades Regionais de Saúde. 

Do conjunto de problemas identificados, alguns, que se elencam, pela 

possibilidade de conduzirem a diferentes soluções, decorrentes de especificidades 

próprias a cada organismo, deverão ser objecto de análise, reflexão e acção por parte das 

Unidades e Serviços da UC. 

A procura de soluções, a realizar de forma autónoma por cada organismo, não 

implicará decerto a fragmentação da resposta global da UC, que se pretende coesa e 

uniforme. Da previsível diversidade de soluções e de resultados a apresentar pelo 



conjunto das entidades que a este exercício se dedicarem, resultará o expectável e 

desejável reforço dos mecanismos de resposta da UC à crise antecipada. 

 

B – Áreas de reflexão prioritárias e propostas de acção 

 

1. Plano de Informação / Comunicação 

- Criar bases de dados com contactos actualizados de trabalhadores (docentes 

e não docentes) e alunos: nome completo, data de nascimento, número de 

identificação da segurança social (dados necessários para o preenchimento 

da certificação de encerramento, conforme Despacho n.º 19868-B/2009 dos 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da Saúde); morada, 

telefone (móvel) e e-mail; 

- Monitorizar periodicamente as ausências de alunos e colaboradores, gerando 

informação que deverá ser comunicada ao GAPG-UC; 

- Consultar regularmente o site sobre gripe da UC (www.uc.pt/gripe), onde 

será vertida toda a informação mais relevante sobre a pandemia; 

- Divulgar informação estática sobre a gripe nas instalações das Unidades ou 

Serviços da UC, utilizando para isso os materiais disponibilizados pela DGS 

e pela ARS centro (que podem ser solicitados ao Gabinete de Comunicação 

e Identidade da UC); 

- Aconselhar todos os colaboradores e os alunos (não alojados em residências 

universitárias), que apresentem sintomas de gripe, a evitar qualquer 

deslocação às instalação da UC e a procurar ajuda através da linha saúde 24 

(808 242424) ou do número nacional de emergência (112), se necessário. 

- Centralização do fluxo de informação entre o ambiente interno e externo da 

UC no Gabinete de Comunicação e Identidade da UC. 

 

2. Medidas de Higienização 

- Equacionar a necessidade de reforço das medidas de higienização 

nomeadamente em locais de maior aglomeração de pessoas, como as 



bibliotecas, salas de aula/reuniões/estudo e bares, bem como nas instalações 

sanitárias e nos elevadores; 

- Promover a higienização mais frequente de superfícies e objectos de uso 

frequente e generalizado, como os corrimãos e as maçanetas de portas; 

- Preferir os dispositivos higienicamente recomendados para a secagem das 

mãos (como os toalhetes de papel, com o respectivo dispensador e 

receptáculo para sujos) junto de lavatórios; 

- Disponibilizar dispensadores de solução anti-séptica de base alcoólica junto 

de máquinas de dispensa de bebidas/alimentação, caixas multibanco, 

terminais biométricos de controlo de presenças e gestores de fila;  

- Disponibilizar dispensadores de solução anti-séptica de base alcoólica em 

todos os locais de atendimento ao público; 

- Assegurar o normal funcionamento (reabastecimento) dos dispensadores de 

sabão e de solução anti-séptica de base alcoólica;  

- Elaborar procedimentos/normas de arejamento e ventilação de salas de aulas 

e de reuniões 

 

3. Mitigação da Pandemia 

- Estudar a possibilidade de redução de tempos de contacto interpessoais em 

aulas e reuniões, ou mesmo a promoção de novas formas de cumprimento 

social; 

- Privilegiar a utilização das salas de maiores dimensões para as actividades 

docentes, com o intuito de aumentar o distanciamento entre os alunos; 

- Estudar formas de simplificar o regime de faltas a aulas e a avaliações dos 

alunos doentes com gripe, compatibilizando-as com a nova certificação de 

encerramento (Despacho n.º 19868-B/2009) e gizando alternativas ao 

atestado médico, pois no auge da crise os Serviços de Saúde não terão 

disponibilidade para esta formalidade; 



- Os alunos, colaboradores e visitantes com sintomas de gripe, sempre que 

possam, devem usar meios próprios para de imediato regressarem ao 

respectivo domicílio, evitando utilizar o transporte público; 

- Equacionar, face ao nível de absentismo registado, a eventual necessidade de 

encerramento da totalidade ou parte das instalações, em articulação com o 

Delegado de Saúde concelhio a quem compete esta decisão; 

- Avaliar meios e know-how para ministrar ensino à distância; 

- Equacionar a eventual necessidade de adiar ou cancelar a realização de 

eventos e reuniões que envolvam grande número de participantes. 

 

4. Gestão de Recursos Humanos 

- Prever estratégias de flexibilização do local e horário de trabalho 

(teletrabalho, turnos, etc.). 

- Prever/ analisar questões relacionadas com: 

i. Faltas/ausências e respectiva justificação; 

ii. Alterações ao gozo de férias e licenças; 

iii.  Delegação de competências. 

- Identificar actividades e papéis-chave por área: 

i. Equacionar a necessidade de formação de trabalhadores para que 

possam executar, caso seja necessário, tarefas essenciais. 

 

5. Relação com a comunidade 

- Avaliar a garantia de continuidade de prestação de serviços por parte de 

empresas externas: abastecimento de água, electricidade, telecomunicações, 

segurança, limpeza (solicitar os planos de contingência das empresas); 

- Delinear estratégias para garantir continuidade da prestação de serviços 

essenciais à comunidade: análise de águas, exames de diagnóstico, etc; 

- Estudar a possibilidade de prestação de apoio, por parte da UC, à 

comunidade, em áreas/serviços essenciais. 



 

6. Medidas de Segurança 

- Traçar estratégias para garantir a continuidade de funcionamento dos 

Biotérios, nomeadamente através da promoção de medidas de segurança e 

fornecimento de alimentação aos animais; 

- Garantir a segurança das instalações, particularmente dos laboratórios. 


