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1. ENQUADRAMENTO 
 

Em dezembro de 2019, foi identificado na província de Hubei, na China, um surto de um 

novo vírus da família dos Coronavírus designado por COVID-19. Este surto, que atinge maior 

dimensão na China, tem vindo, gradualmente, a disseminar-se por vários países e 

continentes, constituindo uma ameaça para o nosso país e para a cidade de Lisboa. 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que podem 

causar desde uma constipação comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). O 

coronavírus (COVID-19) é uma nova estirpe que não foi previamente identificada em 

humanos. 

 

Os sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar e dificuldades 

respiratórias. Em casos mais graves, a infeção pode causar pneumonia, síndrome 

respiratória aguda grave, insuficiência renal e até a morte. 

 

O modo de transmissão é idêntico ao da gripe sazonal. O vírus transmite-se de pessoa para 

pessoa através de gotículas libertadas durante a fala, tosse ou espirro. Os contactos mais 

próximos, a menos de 1 metro, com uma pessoa infectada podem representar, por isso, uma 

situação de risco. O contágio pode também verificar-se indirectamente através do contacto 

com gotículas ou outras secreções depositadas em objectos ou superfícies. Os estudos 

demonstram que o vírus pode sobreviver durante várias horas nas superfícies e, por isso, é 

importante mantê-las limpas, utilizando produtos de limpeza e desinfecção habituais. 

 

O período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma 

pessoa é infectada e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar entre 1 e 14 dias. 

Para a identificação de casos suspeitos de infecção deverão ser utilizados os seguintes 

critérios1: 

  
 

 

1 Direção-Geral de Saúde, Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020, p. 2 
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2. OBJECTIVOS 
 

A necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada das várias Áreas da Junta de 
Freguesia do Beato face a um eventual surto de COVID-19, está na origem do presente Plano 
de Contingência. Este documento constitui, assim, um instrumento de orientação para a 
gestão de meios e acções de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infecção, bem 
como à eventual diminuição do número de funcionários, decorrente da adopção de medidas 
de contenção ou propagação generalizada da doença. 

O Plano define, nomeadamente: 

− A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação; 

− Os procedimentos a adoptar para conter a propagação da doença entre trabalhadores, 
prestadores de serviço e utentes da JFB; 

− Os serviços que desenvolvem tarefas essenciais, prevendo mecanismos alternativos para 
fazer face à diminuição do número de trabalhadores.  

 
Este documento poderá contemplar a todo momento alterações que se venham a 
comprovar como manifestamente necessárias, tendo em conta a evolução da situação quer 
na área territorial da sua implementação, quer na cidade de Lisboa, em cumprimento das 
diretrizes das autoridades de saúde e outras com intervenção nesta problemática. Este 
documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias serão 
escrupulosamente seguidas as orientações da Direcção-Geral da Saúde. 
 

3. SITUAÇÃO 
 

A Junta de Freguesia do Beato possui cerca de 70 funcionários e que na sua grande maioria 
desempenham funções consideradas essenciais ao funcionamento da freguesia. 

Em termos de vulnerabilidade, destacam-se os serviços que desempenham tarefas 
essenciais que implicam o contacto directo com os munícipes ou a existência de situações 
em que não seja identificada uma alternativa para substituição de trabalhadores 
indispensáveis. 

Estes funcionários estão inseridos na estrutura orgânica da Junta de Freguesia do Beato 

podendo ser organizados em grupos, tendo em conta a necessidade de presença de 

trabalhadores no posto de trabalho ou a possibilidade de realização de tarefas de uma forma 

remota e por activação de equipas colocadas de prevenção para fazer face a necessidades 

reais. 

 

Integram a estrutura da Junta de Freguesia do Beato os seguintes serviços: 

 

- Área administrativa e de Atendimento Geral; 

- Área Contabilística e Financeira; 
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- Área do Espaço Público; 

- Área da Higiene Urbana; 

- Área da Educação; 

- Área de Intervenção Social e Desenvolvimento Comunitário; 

- Área de Apoio e Staff ao Executivo; 

 

 

4. EXECUÇÃO 
 

No âmbito do presente Plano, cada área atuará perante a situação identificada, segundo as 

suas competências e em conformidade com as funções que lhes estão cometidas. 

 

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do 

COVID-19 na JFB, será ponderada tendo em consideração a melhor informação disponível e 

as recomendações emanadas no momento pela autoridade de saúde. 

 

4.1. DIRECÇÃO E COORDENAÇÃO 

Para garantir a continuidade de serviços essenciais ao funcionamento da freguesia, é 

imprescindível concertar acções e promover a partilha de informação entre todas as áreas 

funcionais. 

 

Neste sentido, estabelece-se que o presente Plano ficará sob Direção do Presidente da Junta 

de Freguesia do Beato, coadjuvado por uma equipa de Coordenação constituída pelo Vogal 

dos Recurso Humanos e por um Técnico Superior designado pelo Executivo. 

 
Esta equipa é responsável por: 

a) Acompanhar a evolução da situação; 

b) Elaborar e divulgar relatórios de situação; 

c) Promover a divulgação do Plano nas diferentes áreas da freguesia; 

d) Realizar alterações ao Plano de Contingência. 

 

4.2. INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A articulação com a DGS será garantida pela equipa de Coordenação, que assegurará a 

divulgação de informação considerada pertinente aos Interlocutores, procedendo estes à 

sua difusão pelos trabalhadores e restante estrutura da Junta de Freguesia do Beato. 

 

A equipa de Coordenação garante a monitorização diária do nível de absentismo causado 

pelo surto, com vista a estimar a capacidade de cumprimento das tarefas essenciais. Esta 

monitorização será facilitada através da existência de registo do absentismo resultante de 
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doença, contacto com pessoa contaminada ou período de “quarentena”, bem como o 

regresso ao trabalho (ver Capítulo 4.5. Procedimentos de monitorização do COVID-19). 

 

4.3. ACTIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano é activado pelo Presidente da Junta de Freguesia (Diretor do Plano), atendendo a 
uma das seguintes situações: 

a) Orientações emanadas pela DGS; 

b) Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 na 
estrutura interna da Junta de Freguesia do Beato; 

c) Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 na freguesia ou na 
cidade; 

A desactivação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Director do Plano, em 
articulação com a equipa de Coordenação. 

 

4.4. ACÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS 

Este Plano estrutura-se em três fases, com distintos procedimentos de actuação, 

nomeadamente: fase de prevenção, fase de resposta e fase de recuperação. As ações 

descritas, em cada uma das fases, poderão ser alteradas face à existência de novas directivas 

da DGS ou de alterações nos cenários de propagação da doença e impactos na estrutura da 

JFB.     

 

FASE DE PREVENÇÃO 
Esta fase tem início com a activação do Plano e é marcada pelas seguintes acções: 

a) Divulgação do Plano a todos os serviços da JFB; 

b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todas as áreas e 

trabalhadores (ANEXO 4); 

c) Reforço de medidas de limpeza nas instalações da JFB ou sob a sua tutela, 

especialmente em locais onde se verifica maior afluxo e/ou concentração de 

trabalhadores e utentes; 

d) Identificação das tarefas essenciais em cada uma das áreas; 

e) Reconhecimento dos recursos humanos necessários para a manutenção das tarefas 
essenciais e possibilidades de substituição; 

f) Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas 

essenciais; 

g) Identificação das dependências internas e externas de cada serviço; 

h) Definição de estratégias de minimização do impacte das dependências, em caso de 

dificuldade no fornecimento de bens e serviços; 
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i) Aquisição de equipamentos – KITs de protecção individual para entrega a 

funcionários ou utentes que apresentem sintomas de contágio de COVID-19 

(ANEXO1); 

j) Providenciar a existência em cada área de uma provisão de KITs de protecção 

individual em número suficiente para 10% dos trabalhadores; 

k) Nomear os elementos com responsabilidade pelo armazenamento e distribuição dos 

KITs de proteção individual (Coordenador técnico ou elemento da função RH). 

l) Preparar salas de isolamento/contenção em todas as instalações da JFB ou sob a sua 

tutela, onde tal seja possível, com o objectivo de reduzir o risco de transmissão, 

afastando as pessoas da fonte potencial de infecção (ANEXO 2); 

m) Reforçar a aquisição e distribuição de produtos de higiene e de limpeza, de forma a 

responder a um previsível incremento do seu consumo; 

n) Distribuir soluções alcoólicas de desinfeção por todas as áreas onde existam postos 

de trabalho partilhados; 

o) Providenciar equipa(s) de limpeza com equipamentos de protecção individual, para a 

desinfecção dos locais de permanência de casos suspeitos (postos de trabalho e sala 

de isolamento, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum como salas de 

espera); 

p) Monitorizar e acompanhar a situação. 

 

FASE DE RESPOSTA 
Esta fase é desencadeada pela referenciação de casos de contágio em trabalhadores da 

autarquia ou pela proliferação generalizada de casos de COVID-19 na freguesia ou cidade. 

Compreende as seguintes acções: 

a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os 

serviços e trabalhadores, indicando a necessidade de procederem diariamente à 

limpeza, com toalhete de desinfecção, dos equipamentos partilhados, como viaturas, 

telefones e equipamento informático de postos de atendimento; 

b) Reforço da limpeza das instalações da Junta de Freguesia, especialmente em locais 

onde se verifica maior afluxo e/ou concentração de trabalhadores e utentes; 

c) Distribuição de toalhetes de desinfecção por todos os serviços com postos de 

trabalho partilhado, com vista à limpeza do equipamento; 

d) Garantir a existência de produtos de higiene em todas as instalações sanitárias, de 

modo a potenciar uma boa higienização das mãos; 

e) Providenciar o arejamento frequente das instalações, evitando, se possível, a 

utilização de sistemas de ar condicionado; 

f) Garantir a reposição dos KITs de protecção individual, acautelando a existência de 

uma quantidade suficiente para 10% dos trabalhadores; 

g) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infecção por COVID-19 

em edifícios da JFB ou sob a sua tutela: 
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⎯ Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, 

providenciando condições adequadas de higiene, isolamento e meios de 

comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), através da entrega de um KIT de 

protecção individual e encaminhamento para uma sala de isolamento (ver 4.5 

Procedimentos); 

⎯ Impedir a utilização do posto de trabalho por terceiros, até que este seja 

devidamente desinfectado; 

⎯ Proceder à desinfecção dos locais de permanência de casos suspeitos, posto de 

trabalho, sala de isolamento, instalações sanitárias ou zonas de utilização comum 

como salas de espera. 

 

h) Implementar medidas de âmbito laboral, com vista a minimizar a transmissão da 

doença, nomeadamente: 

⎯ Recurso ao teletrabalho; 

⎯ Recurso a meios de comunicação não presenciais, como telefone, e-mail, vídeo 

em detrimento de reuniões presenciais; 

⎯ Privilegiar o atendimento não presencial ao munícipe; 

⎯ Condicionar a circulação de utentes externos nos edifícios da JFB; 

⎯ Reduzir a realização de trabalho externo não urgente; 

⎯ Adiamento de ações de formação não urgentes; 

⎯ Recomendar aos trabalhadores que limitem a sua permanência em locais 

públicos muito frequentados; 

⎯ Laboração em horários desfasados ou por turnos; 

⎯ Suspensão temporária de serviços não essenciais. 

 

i) Implementar medidas para fazer face ao absentismo e assegurar a continuidade das 

tarefas essenciais, nomeadamente: 

⎯ Utilização de meios da Junta de Freguesia do Beato para o transporte de 

trabalhadores indispensáveis, em caso de falência do sistema de transporte 

público; 

⎯ Suspensão de algumas tarefas de modo a disponibilizar trabalhadores para 

garantir a manutenção das tarefas essenciais; 

⎯ Mobilidade de trabalhadores, dentro da mesma área; 

⎯ Mobilidade de trabalhadores, ao nível das diversas áreas da JFB; 

⎯ Recrutamento externo; 

⎯ Funcionamento abaixo do nível desejado de tarefas essenciais. 
 

j) Implementar medidas de minimização do impacte das dependências internas e 
externas, em caso de dificuldade no fornecimento de bens e serviços; 
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k) Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento de algum dos 
serviços da freguesia; 

l) Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, membros do 
Executivo, demais trabalhadores e comunicação social. 

m) Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso 
suspeito de infeção. 

 

FASE DE RECUPERAÇÃO 
Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica 

dos últimos infetados e pelo regresso gradual de todos os trabalhadores, culminando com a 

desativação do Plano. É caracterizada pelas seguintes ações: 

a) Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações; 

b) Monitorização permanente da situação, com vista a detectar novos surtos de 

infeção; 

c) Reactivação gradual das tarefas e serviços suspensos; 

d) Informação aos munícipes sobre a normalização dos serviços da JFB; 

 

Com a desactivação do Plano:   

e) Desactivar as salas de isolamento; 

f) Recolher os KITs de proteção individual não utilizados; 

g) Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e 

elaborar relatório de avaliação final; 

h) Desactivar as estruturas de coordenação, informação e monitorização. 
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4.5. PROCEDIMENTOS  
 
TRABALHADORES COM SINTOMAS DE COVID-19 
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ELEMENTOS DA FUNÇÃO RH* 
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MONITORIZAÇÃO DO COVID-19 

 

A equipa de Coordenação designa os elementos da função RH (ou equivalente nos serviços) 

como responsáveis pela atualização diária dos dados do seu serviço (ausências por doença 

ou apoio à família, relacionadas com o COVID-19), e regresso ao serviço). 

Os coordenadores serão responsáveis pela definição do nível de alerta do seu serviço, que 

traduz a capacidade do serviço para executar as tarefas essenciais, face aos níveis de 

absentismo verificados: 

a) Verde – o serviço funciona dentro da normalidade 

b) Amarelo – existência de dificuldades, mas estas são possíveis de ultrapassar com os 

meios do serviço; 

c) Vermelho – existência de dificuldades cuja resolução ultrapassa a capacidade do 

serviço. 
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RESPOSTA A CENÁRIOS DE ABSENTISMO 
Em caso de Absentismo que ponha em causa o normal funcionamento de cada área, estão 
previstas as seguintes situações: 

A. Reajustamento das funções dentro de cada área sem comprometer os serviços 
mínimos da mesma 

B. Mobilidade de trabalhadores entre áreas da Junta de Freguesia. 
C. Recrutamento externo. 

 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LOCAIS DE PERMANÊNCIA DE CASOS SUSPEITOS 
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5. LOGÍSTICA 
 
Para a implementação deste Plano é fundamental o envolvimento e apoio das várias Áreas, 
nomeadamente: 
 
Área de Comunicação e Imagem 
Área de Recursos Humanos  
Área de Contratação Pública/Economato  
 
 

6. INFORMAÇÃO PÚBLICA 
 

Ao longo das várias fases de desenvolvimento do Plano será assegurada a divulgação de 

recomendações e medidas de prevenção preconizadas pela DGS, nomeadamente no que 

respeita aos cuidados de higiene pessoal e procedimentos a adotar para evitar o contágio, 

bem como informação específica sobre eventuais alterações no funcionamento dos serviços.  

 

Numa perspectiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de 

comportamentos e medidas de autoprotecção, a informação a divulgar respeitará 

simultaneamente as orientações das autoridades de saúde e os procedimentos definidos no 

presente Plano. 

 

Face ao crescente número de casos registados em vários países e ao risco de surgimento de 

situações na cidade de Lisboa, proceder-se à actualização e reprodução de materiais 

informativos da DGS, da CML, empresas municipais e da Junta de Freguesia do Beato. 

 

A comunicação com os funcionários será assegurada através das respetivas Áreas da 

estrutura orgânica da JFB, com recurso ao correio eletrónico. 

Para os elementos da função RH e trabalhadores importará veicular as seguintes informações: 

 

Procedimentos para os elementos da função RH/Economato  

⎯ Mantenha-se informado sobre a evolução da situação. 

⎯ Certifique-se que possui KITs de protecção individual para resposta ao aparecimento 
de casos suspeitos de infecção. 

Se um funcionário apresentar suspeita de infecção: 

⎯ Proteja-se com uma máscara e luvas descartáveis e forneça um KIT de protecção 

individual ao trabalhador: 

⎯ Acompanhe-o à sala de isolamento. Caso o serviço não disponha de sala, o 

funcionário deve manter-se no seu posto de trabalho e restringir ao máximo o 
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contacto directo com colegas, que deverão igualmente adoptar medidas de 

protecção (utilização de máscara e higienização das mãos);  

⎯ Aconselhe o funcionário a ligar para o SNS24 - 808 24 24 24 e a seguir as 

recomendações que lhe forem transmitidas. 

 

Em caso de validação da suspeita de infecção por COVID-19, o trabalhador será transportado 

pelo INEM para uma unidade hospitalar de referência. 

 

Procedimentos para os trabalhadores  

⎯ Mantenha-se informado sobre o desenrolar da situação, consulte o site da Direcção-

Geral da Saúde. 

Se estiver em casa e suspeitar que está infectado por COVID-19: 

⎯ Não saia de casa; 

⎯ Utilize uma máscara e mantenha uma distância de segurança, de pelo menos 1 

metro, das outras pessoas; 

⎯ Telefone o SNS24: 808 24 24 24 e cumpra as indicações que lhe forem transmitidas; 

⎯ Informe o elemento da função RH sobre a situação. 

Se estiver no trabalho 

⎯ Avise o elemento da função RH que está a sentir-se doente; 

⎯ Siga as indicações que lhe forem dadas. 

 

Na fase de recuperação, será veiculada informação relativa à reactivação gradual dos 
serviços, informação direcionada aos trabalhadores e à população do Beato 
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ANEXO 1 – MATERIAIS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

 

PARA CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO 

⎯ Máscara cirúrgica para protecção da boca e do nariz 

⎯ Toalhetes desinfectantes 

⎯ Embalagem individual de lenços de papel 

 

PARA ELEMENTOS DA FUNÇÃO RH NO ACOMPANHAMENTO DE CASOS SUSPEITOS 

⎯ Máscara cirúrgica para protecção da boca e do nariz 

⎯ Luvas descartáveis 

 

PARA TRABALHADORES QUE DESEMPENHAM ACTIVIDADES DE RISCO* 

⎯ Máscara específica  

⎯ Luvas descartáveis  

⎯ Óculos com protecção lateral 

 

*Consideram-se trabalhadores com atividades de risco os trabalhadores da Higiene Urbana e 

todos os que contactem com locais ou populações consideradas de risco. 
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ANEXO 2 – SALA DE ISOLAMENTO 

 

Os locais definidos como espaços de isolamento são os seguintes: 

a. Sala do Espaço Saúde anteriormente utilizada para serviços de tratamento dentário. 

b. Sala de Vogais do edifício Sede da Junta de Freguesia do Beato. 

c. Instalação sanitária de deficientes situada no Posto de Limpeza. 

d. Sala do Coordenador do Mercado da Picheleira. 

e. Sala de Informática do Espaço Jovem. 

 

As salas de isolamento situadas nas instalações escolares do 1º Ciclo, serão definidas de 

acordo com os planos de contingência elaborados pelos Agrupamentos Escolares onde 

se inserem. 

 

As salas de isolamento devem possuir as seguintes características: 

 

⎯ Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na proximidade de 

instalações sanitárias (de uso exclusivo); 

⎯ Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis; 

⎯ Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica; 

⎯ Estar equipada com telefone, mesa, cadeira ou marquesa para descanso e conforto 

do trabalhador e termómetro; 

⎯ Contentor adequado para deposição de resíduos hospitalares perigosos do Grupo III. 
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ANEXO 3 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS UTILIZADOS POR CASOS SUSPEITOS 2 

 

Após detecção de casos suspeitos nas instalações, todos os locais de permanência dos 

mesmos (gabinetes, sanitários ou zonas comuns) deverão ser objecto de limpeza e 

desinfecção, tão breve quanto possível ou após a evacuação do caso suspeito pelo INEM. 

A sala de isolamento e posto de trabalho onde permaneceu o caso suspeito são 

consideradas áreas críticas, pelo que se recomenda que a sua desinfecção seja realizada por 

equipas com formação devidamente protegidas com equipamentos de protecção individual, 

nomeadamente:  

⎯ Bata impermeável descartável;  

⎯ Máscara cirúrgica especifica; 

⎯ Óculos com protecção lateral; 

⎯ Luvas descartáveis. 

 

A limpeza deverá processar-se com água quente e detergentes adequados (solução de 

hipoclorito de sódio contendo 1000ppm de cloro activo ou álcool a 70º nas superfícies 

metálicas), recorrendo à utilização balde duplo e materiais e equipamentos de limpeza de 

uso único ou exclusivo para aquele espaço. 

Para além do pavimento, a limpeza e desinfecção deverá incluir todas as superfícies de 

toque frequente (interruptores, torneiras, botões de elevadores, mesas, corrimão, 

puxadores de portas, etc.). 

Terminada a limpeza, deverá ser realizada a ventilação dos espaços, para facilitar a secagem 

e renovação do ar, a remoção dos equipamentos de protecção individual e respectiva 

deposição no contentor apropriado. 

 

 
2 ACES Lisboa Norte (2020) – Descontaminação do Gabinete de Isolamento e outros locais de permanência de Casos Suspeitos, 1ª Adenda 
ao Plano de Contingência para a Infeção pelo 2019-nCoV nos cuidados de Saúde Primários – ACES Lisboa Norte, Unidade de Saúde Pública 
Francisco George, Fevereiro, 2020. 
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ANEXO 4 - MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 
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ANEXO 5  

 

Caros Funcionários  

 
 
Face à ameaça de ocorrência de uma pandemia causada pelo COVID-19, com impactes 
diretos na saúde da população e nas estruturas económicas e sociais do país, é essencial 
garantir uma atuação concertada de todos as áreas da Junta de Freguesia do Beato. 
 
Neste sentido, foi desenvolvido o Plano de Contingência da JFB, documento estruturante em 
termos de resposta e gestão de meios e recursos necessários à mitigação de possíveis 
impactes, nomeadamente:  

− O aumento do absentismo, por motivo de doença, assistência à família ou decorrente 
de restrições impostas na circulação de pessoas ou no funcionamento de serviços;  

− A interrupção ou redução de algumas atividades, merecendo especial preocupação 
as Áreas que prestam serviços essenciais à população; 

− O eventual incumprimento ou atraso no fornecimento de produtos, equipamentos 
ou na prestação de serviços, nomeadamente nas áreas da segurança e limpeza de 
instalações. 
 

No âmbito das competências definidas para a equipa de Coordenação do plano serão de sua 
responsabilidade: 

- Identificação de atividades prioritárias, efetivo imprescindível e seus substitutos; 
  - Identificação de trabalhadores com necessidades especiais de saúde; 
 - Preparação/informação dos trabalhadores para a eventual necessidade de definir 
novas tarefas e/ou procedimentos; 
 - Prever a necessidade de recurso de regime de teletrabalho ou implementação de 
formas alternativas ao atendimento presencial do munícipe. 
 
Todos os trabalhadores e responsáveis de Área são responsáveis pelo cumprimento 
escrupuloso de todas as normas inscritas neste Plano. 
A colaboração de todos torna-se necessária para o sucesso e concretização das ações 
constantes deste manual, não devendo hesitar em contactar os responsáveis das Áreas ou a 
equipa de coordenação do Plano 
 
Conto com todos 
 

O Presidente da Junta de Freguesia do Beato  
 

Silvino Correia 
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ANEXO 6 - LISTA DE CONTACTOS DOS RESPONSÁVEIS DO PLANO  

 

OUTROS CONTACTOS  

 

ORGÂNICA NOME 
CARGO-

FUNÇÕES 
Tel. -Tm extensão EMAIL 

Executivo 
Silvino 
Correia 

Presidente  215853420 2011 silvino.correia@jf-beato.pt 

Executivo 
Vítor 
Marques 

Vogal 215853422 2012 vitor.marques@jf-beato.pt 

Apoio ao 
executivo  

Carlos 
Ferreira  

Técnico 
Superior 

211933529 5007 carlos.ferreira@jf-beato.pt 

ORGÂNICA NOME 
CARGO-

FUNÇÕES 
Tel. -Tm extensão EMAIL 

Contratação 
Pública  

Luísa Pereira  
Técnica 
Superior   

215853417 2005 luisa.pereira@jf-beato.pt 

Financeira  André Dias 
Coordenador 

Técnico 
215853426 2006 andre.dias@jf-beato.pt 

Administrativa  Jéssica Dias   
Assistente 

Técnica 
215853419 2009 jessica.dias@jf-beato.pt 
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