
COVID – 19
Sector hortofrutícula
Contratação de mão de obra temporária Maria João Melo

Delegada de Saúde



A COVID-19 é uma doença causada pela 
infeção do novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

A doença manifesta-se, por sintomas 

respiratórios, febre, tosse e dificuldade 

respiratória, podem existir outros 

sintomas, como dor de garganta, dores 

musculares generalizadas, dores de 

cabeça, fraqueza, perda do olfato,  

náuseas/vómitos e diarreia. 

Sintomas



Vias de transmissão do novo Coronavírus (SARS-
CoV-2): Contato direto: 

Disseminação de gotículas 

respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala.

● Podem ser inaladas 

● Pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (< 2 

metros). 



Contato indireto: 

Contacto das mãos com uma 

superfície ou objetos contaminado 

com o vírus “SARS-CoV-2” e, em 

seguida, levar as mãos à boca, nariz 

ou olhos. 

Vias de transmissão do novo Coronavírus (SARS-
CoV-2): 



A COVID-19 e o novo Coronavírus (SARS-CoV-2)
Período de incubação



O risco de transmissão do vírus, 

aumenta com a exposição a um 

número elevado de pessoas, 

especialmente, em ambientes 

fechados e locais onde se 

regista mais movimento de 

pessoas, por isso, devem ser 

tomadas medidas adicionais

para minimizar a transmissão da 

doença. 



● Elaborar e implementar um Plano de Contingência, próprio para a 

COVID-19

(Orientação 006/2020 “Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas”, DGS)

● Atualizá-lo sempre que necessário;

● Garantir que todos os colaboradores têm conhecimento das medidas

nele descritas. (Normas de funcionamento das instalações);

Os responsáveis pelas explorações agrícolas e pelas 
centrais de embalamento e armazenamento de frutas e 
legumes devem:



Regras gerais para os trabalhadores agrícolas e das 
centrais 

● Em caso de sintomas (febre, tosse, 
dor…), o trabalhador não se deve 
apresentar ao trabalho para não 
pôr em risco a saúde dos colegas. 

● Lavar as mãos, com sabão ou 
desinfetante, com frequência. 

● Evitar levar as mãos à boca, ao 
nariz, aos olhos e ao rosto; não dar 
apertos de mão, abraços, beijos. 

● Em ambientes fechados usar 
sempre máscara ou viseira

● As máscaras ou viseiras de 
trabalho devem ser de uso 
individual e deve ter-se em 
atenção a sua higiene e 
desinfeção, antes e depois de cada 
turno ou de cada utilização.

● Se partilharem utensílios de uso 
comum, os mesmos devem ser 
desinfetados após cada uso. 

● Nos momentos de paragem da 
atividade laboral, devem manter 
uma distância mínima de 2 metros.
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Disponível
COTHN
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https://www.cothn.pt/article/824


Plano de 
Contingência 
das Empresas
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O que preocupa a Saúde Pública?
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Correcta implementação do Plano de Contingência por 
TODOS

Cuidados reforçados em momentos de lazer/pausa

Serviços de Saúde no Trabalho “sólidos”

Assegurar condições de habitabilidade e isolamento dos 
trabalhadores



Quem deve assegurar a vigilância de saúde do trabalho dos 
trabalhadores temporários ou em regime de prestação de serviços:

● Os trabalhadores têm direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança 

e a sua saúde, asseguradas pelo empregador (…)

● No caso dos trabalhadores temporários ou em regime de prestação de serviço a desempenhar 

funções nas instalações e na dependência hierárquica da empresa contratante, segundo a boa 

prática de saúde do trabalho, a vigilância da saúde deve ser da responsabilidade dos seus serviços 

de saúde do trabalho (…)

● Compete à empresa utilizadora da mão-de-obra zelar pela garantia da saúde dos seus 

trabalhadores, promovendo as melhores condições de trabalho possíveis, 

independentemente do regime de contrato desses trabalhadores.

● (…)

● Só desta forma se pode salvaguardar a saúde e o bem-estar destes trabalhadores e contribuir para 

a produtividade e para desenvolvimento das empresas que celebram estes contratos de trabalho.
Texto completo 14

Os serviços de saúde do trabalho da sua empresa ou os serviços de 
saúde do trabalho onde desempenham as funções?

https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/perguntas-frequentes-/pergunta-frequente-312015.aspx


Contratação de novos trabalhadores

● Rastreio com teste de COVID-19 – decisão da empresa e dos 

Serviços de Saúde do Trabalho

● LEMBRAR – Teste PCR para SARS-CoV-2 é uma “fotografia”!
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Dia-a-dia

● Promover distância social (1.5 a 2m)

● Desinfeção correcta e regular das mãos

● Uso correcto das máscaras

● Desinfeção regular de superfícies comuns (ex. baldes ou caixas, 

bancadas de trabalho)

● Não descurar medidas em momentos de pausa

● Assegurar acesso a máscaras, álcool/gel desinfetante, termómetros e 

paracetamol
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Auto-monitorização de 
sintomas

● Se sintomas  ficar em casa  SNS24

● Auto-monitorizar: temperatura, tosse, dificuldade 

respiratória e outros

● Se sintomas  “área de isolamento” da empresa 

SNS

● TODOS devem saber agir numa situação de caso 

suspeito

● Posters informativos
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Trabalhador com sintomas

Informar chefia e dirigir-
se para isolamento

Contactar SNS 24

Caso suspeito

ADC ou auto-cuidados

Teste

Negativo Positivo

AS/empregador informa 

Gestão de contactos Limpeza e desinfeção

Caso não suspeito



Higiene das mãos
● Antes do manuseamento de produtos 

hortofrutícolas;

● Depois de usar as instalações 

sanitárias;

● Depois de qualquer intervalo/pausa do 

trabalho;

● Depois de higienizar equipamentos ou 

utensílios;

● Antes e depois de comer;

● Antes de cada tarefa limpa e depois de 

cada tarefa suja.
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Etiqueta 
respiratória

● SARS-CoV transmite-se por:

○ Gotículas respiratórias

○ Aerossóis

○ Contacto directo com 
superfícies contaminadas
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Distanciamento 
social

● Reorganizar locais e fluxos (equipas não 

rotativas, sem contacto pessoal entre as 

mudanças)

● Equipas pequenas (bolhas ou clusters)

● Minimizar contacto directo e social 

● Regras em espaços comuns

● Se transporte colectivo – mesma equipa, 

mesmo motorista
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Veículos particulares com lotação superior a 5 
lugares 

● Artigo 8º

● (..) apenas podem circular, salvo se todos os ocupantes 

integrarem o mesmo agregado familiar, com dois 

terços da sua capacidade, devendo os ocupantes  usar 

máscara ou viseira (…)
Resolução do Conselho de Ministros nº 53-A/2020

14 de julho 2020
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Higienização e 
desinfeção de 
superfícies

● Superfícies: 1º lavar com água quente e detergente 

 2º lixívia (diluída em água)  3º atuar a lixívia 

durante 10 min  4º enxaguar com água quente 

5º secar ao ar.

● Mobiliário e equipamentos não tolerantes à lixívia:  

toalhetes humedecidos em desinfetante ou em 

álcool.

● Instalações sanitárias: produto de limpeza misto 

(detergente e desinfetante)

● Intensificar rotinas
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Utilização de 
máscara
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(In)formação

● Aprendizagem Activa!

● TODOS devem estar a par do Plano 

de Contingência e das medidas 

informar e reforçar

● Esclarecer dúvidas dos 

trabalhadores

● Difundir informação oficial: AS, DGS 

 evitar informações falsas e 

alarmistas
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ACeS Oeste Norte

● Alcobaça

● Bombarral

● Caldas da Rainha

● Nazaré 

● Óbidos

● Peniche
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