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I - INTRODUÇÃO

Assistimos recentemente a um aumento do número de casos de COVID-19 que pôs em risco 
a capacidade de resposta do SNS. A tomada de medidas restritivas foi fundamental para 
restabelecer a nossa capacidade de resposta. Enfrentamos, contudo, um momento crítico na 
estratégia de controle da pandemia COVID-19 em território nacional. Essa criticidade decorre 
da combinação de dois vetores fundamentais:

•  As medidas restritivas permitem diminuir o número de novos casos momentaneamente, e 
ganhar tempo para a tomada de decisões relativas às próximas semanas e meses;

•  A impossibilidade de prolongar indefinidamente o confinamento generalizado devido aos 
riscos associados a uma desvinculação da população relativamente às medidas de contenção 
(por ação da fadiga pandémica) e ao inevitável impacto aos níveis económico, social e da 
saúde mental da população.

O presente documento visa propor uma estratégia de redução das medidas restritivas, 
definindo pontos de corte e patamares de risco. Neste ano de pandemia sabemos já que não há 
nenhuma medida preventiva que, isoladamente, consiga controlar a transmissão do vírus, sendo 
importante deste modo a combinação de diferentes abordagens; é necessário que haja uma 
rápida identificação dos casos e rastreio dos seus contactos; uma constante redução do risco de 
transmissão; uma resposta célere perante a ocorrência de surtos ou transmissão comunitária; 
um conhecimento das variantes em circulação no país; vacinação célere da população.

A proposta que se apresenta pretende traçar metas de segurança de forma a que o maior 
número de pessoas consiga ter uma vida o mais normal possível, sem comprometer a resposta 
dos serviços de saúde; permitir que todas as respostas de saúde possam ajustar-se de forma 
rápida aos diferentes níveis de pressão (mantidos sob controlo com a introdução ou alívio de 
diferentes medidas); permitir que as medidas com maior custo social, mental e económico e 
menor efeito na carga da doença possam ser prioritárias.

Com esta proposta pretende-se promover o planeamento para o futuro, ganhar resiliência 
individual e coletiva, enquanto conseguimos atingir a imunidade de grupo com o processo de 
vacinação. Pretende-se também que os patamares de risco e priorização das medidas reflitam 
os critérios epidemiológicos e os seus impactos sociais, económicos e mentais. Pretende-se 
ainda que este processo seja participado e traduza a sensibilidade de especialistas de diferentes 
áreas e de diversos setores da sociedade.

Este documento reforça a necessidade das medidas não farmacológicas de controle da 
propagação da pandemia do COVID19 e de que é essencial a vigilância epidemiológica para o 
apoio à tomada de decisão.
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II - OBJETIVO GERAL

Definir um enquadramento nacional para a adoção de medidas face a diferentes patamares de 
risco associados à progressão da pandemia COVID-19 no país. 

Objetivos específicos

•  Definir critérios multidimensionais de risco para monitorização da pandemia 
 
•  Estabelecer patamares críticos de ação correspondentes aos diferentes patamares de 
risco verificados

• Manter a incidência de COVID-19 em níveis manejáveis de gestão, nomeadamente na 
capacidade de respostas de saúde pública

•  Minimizar o impacto da COVID-19 na economia, na vida social e na saúde mental, 
preparando o futuro pós-pandémico

•  Promover a resiliência individual e comunitária em alinhamento com o cenário sociocultural 
do país
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III - MÉTODO

A proposta assenta numa abordagem metodológica compósita e participativa que permitirá 
a definição de patamares de risco e a previsão de medidas adequadas a implementar a cada 
momento. Num momento em que a evidência científica disponível ainda carece de consistência 
e maturidade, o desenho das estratégias interventivas impõe a necessidade de fontes adicionais 
de dados que as robusteçam. Aliás, a prática informada pela evidência exige a combinação de 
três dimensões consideradas em simultâneo: a evidência científica disponível; a experiência 
acumulada dos especialistas; e a recetividade dos beneficiários das respostas.

A combinação destes três vetores contribui para contornar fragilidades da evidência disponível, 
como: a impossibilidade de avaliar com clareza o efeito de cada medida em cenários 
generalizados de implementação simultânea de várias estratégias; utilização predominante 
do Rt para medição do efeito das medidas, em detrimento de outros igualmente relevantes; 
dúvidas sobre a aplicabilidade em território nacional de medidas promissoras em contextos 
culturais bastante distintos; estudos cujo período de análise não permite ter em conta o efeito 
de variantes recentes do SARS-Cov-2, que tendencialmente se tornam dominantes e que podem 
interferir com o efeito das medidas e das vacinas.

Assim, foi o princípio da articulação destes três vetores matriciais da prática informada pela 
evidência que orientou o desenho da atual proposta. A sua elaboração inclui a aplicação 
sequencial das seguintes componentes:

1. Revisão da literatura científica disponível e levantamento do histórico de medidas 
legislativas implementadas em Portugal com vista ao controlo da pandemia do COVID-19.

Para o desenho da presente proposta, considerou-se necessário pesquisar as medidas já 
implementadas em Portugal com vista à contenção da pandemia por COVID-19. Esse recuo 
histórico foi feito a partir da informação disponibilizada pela Assembleia da República1. Desta 
maneira, o desconfinamento e posterior gestão da pandemia ficarão ancorados no próprio 
historial do país a esse nível.

Além disso, procedeu-se à revisão da evidência existente acerca das medidas de contenção 
adotadas pelos diferentes países, seu efeito no controlo da pandemia e respetivo impacto 
socioeconómico e mental43. Foram obtidos 96 artigos, que foram analisados por uma equipa de 
cinco investigadores em busca de dados sobre aqueles parâmetros.

Essa pesquisa foi feita na Pubmed e no Google Scholar e com recurso a palavras-chave 
associadas a: 

- Cada tipo de atividade social considerada em relação ao risco de desrespeito pelas regras 
de prevenção da COVID-19; escalões etários, nível socioeconómico e cultural, grau relativo 
de imunização das populações diretamente envolvidas; e o potencial de aglomeração e de 
mobilidade territorial envolvida; 

1 https://dre.pt/legislacao-covid-19-upo, consultado entre 7 e 10 de fevereiro de 2021

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332115
https://dre.pt/legislacao-covid-19-upo
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NÍVEL DE RISCO

ELEVADO 5

ALTO 4

MÉDIO 3

BAIXO 2

MUITO BAIXO 1

- Cada medida de controlo da pandemia considerada em relação ao efeito na sua progressão; 
ao impacto económico, social e mental associado; e à potencial aceitação/adesão por parte da 
população.

2. Definição dos indicadores e dos patamares de risco (em função da proposta de 
consenso dos peritos)

A definição de diferentes patamares de risco aqui apresentados aos quais se farão corresponder 
medidas consonantes de controlo da pandemia, acabou por recair essencialmente em dois 
tipos de indicadores: de incidência e de tendência. Foram analisadas várias alternativas, mas 
por uma questão de facilitação de implementação prática, privilegiou-se a redução do número 
de indicadores, sem prejudicar a capacidade de sinalização.

No âmbito nacional é proposta uma estimação de risco ligada à projeção da incidência de novos 
casos num futuro próximo. No âmbito local é proposta a utilização da incidência da região 
circundante de cada concelho para a definição do risco. O critério de risco proposto não tem 
em conta o possível impacto hospitalar, uma vez que esse constitui um indicador tardio no 
caso de agravamento. Em todo o caso, tanto o nível de internamentos como outros indicadores 
complementares devem fazer constantemente parte de uma avaliação de risco, de acordo com 
o consenso a que se chegou no grupo de peritos que trabalhou na definição de linhas vermelhas.

Ao nível dos concelhos, verificou-se que o indicador de incidência proposto neste documento 
tem um poder preditivo superior ao da incidência do próprio concelho, pelo que foi o adotado. 
A adoção de patamares de incidência mais baixos nos critérios de risco do que os que têm 
sido utilizados faz com que as subidas de casos mereçam atenção mais precoce, pelo que 
foi dispensada a utilização de um indicador de tendência. Foram assim definidos 5 níveis de 
risco de âmbito nacional e local, sendo este último associado aos concelhos. Os 5 níveis são os 
seguintes:
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INCIDÊNCIA | RT <0.8 [0.8,1[ [1,1.2[ ≥1.2

≥240 5 5 5 5

[120,240[ 3 4 4 5

[60,120[ 2 3 4 4

[20,60[ 1 2 3 3

<20 1 1 2 2

2.1  Risco Nacional

Risco associado a projeção de incidência futura.

São utilizados dois indicadores:

•    Incidência – Número de casos por 100 mil habitantes em 14 dias;

•     Rt – Número de reprodução efetiva calculado pelo INSA.

A Incidência identifica a ocorrência recente de novos casos. Este é um indicador com um atraso 
de pelo menos 14 dias relativamente ao momento de contágio ao qual está associado. O Rt 
serve como indicador de tendência e será determinado em geral com um atraso de pelo menos 
9 dias em relação ao momento de contágio. A combinação destes dois indicadores permite 
corrigir essa informação tardia, tendo forte poder preditivo da incidência num futuro próximo.

Para os valores de Incidência e Rt tabelados, são determinados os seguintes níveis de risco:

Níveis de risco:

- Incidência a 14 dias por 100 mil habitantes

- Rt calculado pelo INSA

Nota importante: Apesar de esta tabela servir como guia de forma geral, ela não dispensa 
uma avaliação qualitativa em função das circunstâncias específicas de cada momento, devendo 
ser complementada com análise de indicadores adicionais, que podem ajustar o nível de risco 
determinado. Particular atenção para o caso em que a incidência esteja no intervalo [20, 60[, em 
que perante um Rt pouco acima de 1 se pode justificar o nível de risco 2. 
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Risco de Incidência

No gráfico seguinte apresenta-se o comportamento do risco assim calculado ao longo do 
tempo, a partir do dia 1/4/2020, considerando para cada dia a incidência relativa ao período 
de 14 dias terminado nesse dia e o Rt relativo a 3 dias antes, devido ao desfasamento temporal 
que exige o seu cálculo. Notar que o primeiro dia em nível 5 regista-se a 9/10/2020, sendo este 
valor divulgado no dia 11/10/2020.

2.2 Risco Local

De modo a implementar medidas concelhias, propõe-se também a criação de níveis de risco 
local de acordo com uma metodologia semelhante, mas tendo em conta apenas o indicador de 
incidência a 14 dias da região imediatamente circundante de cada concelho. Mais concretamente, 
o indicador de risco é baseado no seguinte indicador:

•    Incidência Local – Número de casos por 100 mil habitantes a 14 dias em cada concelho e 
seus concelhos limítrofes.

O Risco de Incidência Local (RIL) assenta na mesma lógica adotada para o nível nacional com 
cinco patamares que devem ter uma interpretação semelhante. O RIL baseia-se apenas na 
incidência da região envolvente de cada concelho, ou seja, a área definida pelo próprio concelho 
e seus concelhos limítrofes. Para além do forte poder preditivo para a incidência futura do 
concelho em questão, este indicador tem a vantagem de permitir uma compreensão visual mais 
clara das zonas de maior agravamento, devido a definir níveis de risco com maior continuidade 
geográfica. Em particular, são suavizadas “ilhas” que se destaquem por ter incidência maior 
ou menor do que a região circundante, podendo mesmo perder relevância no caso de se 
tratarem de concelhos com reduzido número de habitantes. A não utilização de um indicador 
de tendência a nível local deve-se ao facto de este não ter a mesma qualidade preditiva para 
a incidência futura que o análogo a nível nacional. Isto é algo que os dados sugerem estar 
associados à forte influência da incidência de concelhos vizinhos.
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A seguinte figura apresenta os intervalos de Incidências associados a cada patamar de risco.

Seguindo este esquema de classificação, para termos comparativos apresenta-se lado a lado a 
Incidência concelhia (lado esquerdo) e o Risco de Incidência Local, baseado na Incidência Local.

A maior homogeneidade do Risco de Incidência Local tem vantagens para uma mais precisa 
deteção das zonas de maior incidência. Para além disso poderá facilitar a implementação das 
medidas propostas neste documento por minorar diferenças abruptas de medidas em termos 
territoriais. No exemplo comparativo apresentado, é percetível que a grande maioria dos 
concelhos de maior incidência deixam de estar a vermelho. Isto deve-se ao facto de haver um 
contexto envolvente que não justifica um nível de risco elevado.

INCIDÊNCIA NÍVEL DE RISCO

≥240 5

[120,240[ 4

[60,120[ 3

[20,60[ 2

<20 1

06/03/2021 Incidência 06/03/2021 Risco de Incidência Local
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Risco de Incidência Local

Incidência

20/02/2021

20/02/2021

27/02/2021

27/02/2021

06/03/2021

06/03/2021

No entanto, o RIL levanta reservas quanto à sua aplicabilidade prática uma vez que vários 
concelhos veem o seu nível de risco subir quando comparado com a sua incidência concelhia. 

Na figura seguinte ilustra-se a evolução do RIL ao longo das 3 últimas semanas, seguido da 
incidência concelhia no mesmo período.

3. Criação de um instrumento de combinação de dados que cruza, para cada atividade 
social, possíveis medidas de contenção da pandemia 

Para cada domínio de atividade social foi consensualizada (com base na revisão da literatura e 
da experiência profissional, pessoal e cultural de cada elemento da equipa2) uma classificação 
numérica (numa escala de 5 valores) quanto:

2 É de salientar que, em cenários lacunares de evidência científica, os métodos de geração de consenso entre especialistas têm sido reconhecidos 
como valiosos na definição de políticas de saúde pública
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•  Ao risco de transmissão do SARS-CoV-2 por desrespeito das regras preventivas (uso de 
máscara, distanciamento físico e higienização frequente das mãos e superfícies);

•  Ao potencial de aglomeração de pessoas;

•  Aos setores sociais mais envolvidos nessa atividade (escalões etários; proporção de 
pessoas vacinadas nos diferentes escalões; e nível socioeconómico);

•  À mobilidade territorial associada;

•  À escala nacional a que prolifera cada tipo de atividade.

•  Para cada atividade, foram também equacionadas medidas consideradas adequadas e, 
para cada uma delas, foi consensualizada (com base na revisão da literatura e da sensibilidade 
e experiência de cada elemento da equipa) uma classificação (numa escala de 5 valores) 
quanto:

•  Aos efeitos expectáveis dessas medidas aos níveis económico, social e mental; 

•  À medida do seu efeito na epidemia COVID-19  (tendo por base a análise dos dados 
existentes em Portugal e a evidência disponível a nível internacional);

•  À potencial recetividade/adesão da população relativamente à implementação de cada 
uma dessas medidas.

Com base nas classificações atribuídas a todos estes parâmetros de análise, foi consensualizada 
uma classificação final (numa escala de 1 a 5) quanto à prioridade relativa da implementação 
de cada medida. Para isso teve-se em conta uma relação de equilíbrio entre o efeito do 
levantamento de restrições no controlo da epidemia e o seu impacto socioeconómico e mental. 
Foi priorizado o levantamento das medidas com scores mais baixos na carga da doença e mais 
altos quanto ao seu impacto nos indivíduos e na sociedade43.

4. Auscultação de peritos de diversas áreas

Dada a urgência da elaboração do plano, ao invés da aplicação de métodos qualitativos de 
consensualização - a abordagem que teria sido eleita em condições ideais - optou-se por uma 
auscultação simultânea de vários especialistas. Procurando acompanhar a complexidade do 
tema, procurou-se conhecer a priorização que fariam do levantamento das diversas medidas 
de saúde pública especialistas de áreas tão diversas como: saúde e saúde pública,  direito, 
educação, psicologia, comunicação, religião, sociologia e economia. Para tal foi enviado por 
email um convite à participação através do preenchimento de um questionário individual 
online.  Foi solicitada a classificação (numa escala de 1 a 5) do grau de priorização atribuído ao 
levantamento de restrições em várias áreas de atividade e a respetiva justificação (em questão 
aberta). As respostas aos questionários são anónimas e serão traduzidas numa súmula global 
dos resultados que impossibilita a identificação das respetivas fontes individuais. No entanto, 
para salvaguardar a possibilidade dos participantes desejarem revelar o facto de terem feito 
contributos para a proposta, foi criado um campo opcional para a identificação e respetivo 
endereço de email. Os especialistas foram selecionados pela equipa de investigação em função 
do património profissional que possuem em cada uma das áreas do saber identificadas como 
importantes. Os dados, de tipo quantitativo e qualitativo, foram, no primeiro caso, submetidos 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332115
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a um tratamento estatístico descritivo simples e, no segundo, a uma análise de conteúdo com 
um grau de detalhe apenas suficiente para a finalidade pretendida.

A partir dos resultados obtidos, procedeu-se às alterações consideradas necessárias no plano. 
É importante salientar que outros contributos foram ainda tidos em conta, nomeadamente os 
que derivam da discussão técnica da proposta em sede própria (com a tutela, nas designadas 
“reuniões do Infarmed”, ou pelas equipas interministeriais). 

5. Auscultação comunitária

Por último, foi feita uma auscultação comunitária através da realização de entrevistas informais 
semiestruturadas, nas quais se explorou a sensibilidade de diversos “consultores comunitários” 
a propósito da priorização relativa das medidas de desconfinamento e da respetiva recetividade 
das populações43. A partir do conceito de “citizen science”, procurou-se obter comentários 
e sugestões de diversos agentes comunitários, num universo amostral heterogéneo no 
que diz respeito ao género, nível de instrução, escalão etário e zona de residência. Especial 
intencionalidade foi colocada na auscultação de públicos vulneráveis. Foram apenas 
auscultados adultos que desejassem participar de forma voluntária e a participação foi anónima 
e confidencial. No entanto, à semelhança do que se fez com a auscultação de especialistas, foi 
dada aos entrevistados a possibilidade de assunção da sua identidade para que pudesse ser 
reconhecido o seu contributo. Os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo.

Além disso, após anúncio público do plano, foi analisado o “discurso mediático” a seu respeito 
de maneira a serem captadas sugestões, recomendações e críticas que pudessem contribuir 
para um aperfeiçoamento. 

O plano assenta, assim, numa proposta que resulta de um trabalho de colheita e análise da 
evidência científica disponível, mas também dos contributos de uma comunidade de especialistas 
e das recomendações e/ou comentários proferidos por “consultores comunitários”. 

 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332115
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IV - DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS E SUA CLASSIFICAÇÃO

Indicadores com valores muito baixos Indicadores com valores muito altos

NOTA: para visualização da tabela com maior qualidade, consulte o Material Suplementar - Plano de desconfinamento
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V - RECOMENDAÇÕES

A estratégia aqui proposta, com definição de patamares de risco e medidas não farmacológicas 
de intervenção ajustadas ao mesmo, atribui à população um papel fundamental na obtenção dos 
objetivos. A duração do confinamento ou da aplicação das medidas não está calendarizada em 
nenhuma data concreta, no entanto, é  ajustada quando são atingidos os objetivos específicos 
e tão mais precocemente, quanto o conselho atue de forma adequada.

Para além das medidas, ajustadas ao nível de risco e do cumprimento de uma série de 
diretrizes gerais de prevenção que mais abaixo se explicam, é fundamental que esta estratégia 
seja acompanhada: de uma política de testagem; de aplicação imediata de medidas de saúde 
pública perante a identificação de caso positivo e garantindo que não há atraso na realização 
dos  inquéritos epidemiológicos; do cumprimento das medidas de prevenção (distância física, 
utilização de máscara, etiqueta respiratória e higienização das mãos, superfícies e espaços); de 
estratégia célere de vacinação; da vigilância serológica das variantes em circulação no país; e da 
monitorização de indicadores que permitam identificação precoce de desvios à estratégia de 
desconfinamento implementada

1. Regras gerais a assumir

As medidas deverão ser implementadas a nível nacional. Independentemente do nível de risco 
na fase inicial do desconfinamento, todos os concelhos abrem com as medidas de nível 4 e só 
a manutenção sustentada em níveis de risco inferiores durante 14 dias consecutivos deverá 
permitir a descida para o nível seguinte. 

A manutenção no nível 2 em duas avaliações sucessivas permite passar para medidas de nível 1.

a) Medidas de caráter nacional

Dever de recolher obrigatório

Durante a fase inicial do desconfinamento, prevê-se que as atividades possam funcionar de 
segunda a sexta até às 21h e sábados até às 13h. Poderão manter-se atividades comerciais fora 
desse período em regime de take away ou delivery. Esta estratégia deve ser mantida até ser 
atingido o nível 2.

Atividade escolar

A planificação das medidas no âmbito escolar assume nesta proposta um caráter nacional 
permanente de forma a discriminar positivamente um grupo etário particularmente vulnerável. 
A aplicação local das restrições no setor escolar poderia aprofundar desigualdades sociais que 
exercem a sua influência ao longo de gerações perpetuando ciclos intergeracionais de pobreza 
e insegurança social. 

A redução das restrições, que deverá ocorrer de forma faseada, terá um caráter permanente. 
O objetivo é o de que haja um cenário de estabilidade no qual as medidas de caráter nacional, 
depois de aligeiradas, não deverão sofrer agravamentos. O plano foi concebido de forma a 
que, uma vez levantadas restrições, não haja mais tarde lugar a retrocessos. A exceção é a 
ocorrência de agravamento de dois patamares de risco a nível nacional.



PROPOSTA DE PLANO PARA REDUÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS
18

Interação 
significativa  
com público

Requer  
contacto físico 

individual

Locais 
 de trabalho 

comum 

Trabalho 
isolado

Tabela 3 (Anexo II) : Níveis de risco de acordo com a proximidade física e a extensão de exposição (número de contactos 
num dia de trabalho típico). Gradação de cores que vai do vermelho, laranja, amarelo e verde em que o vermelho traduz 
maior exposição e maior extensão e o verde traduz menor exposição e menor extensão.

b) Medidas de caráter concelhio

As restantes medidas, de carácter concelhio, deverão ser ajustadas a cada 14 dias. Perante 
estabilidade ou melhoria, passarão para o nível imediatamente inferior. Perante agravamento, 
deverão ser analisadas as causas e deve ser mantida a vigilância durante os 14 dias seguintes. 
Um aumento de patamar de risco nessa segunda avaliação, implicará retrocesso com o respetivo 
aumento do nível de medidas restritivas.

2. Medidas gerais para redução do efeito do aumento das interações sociais

Com a diminuição das medidas restritivas, é previsível o aumento das interações sociais e da 
taxa de transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade. É importante que todas as atividades 
sejam efetuadas com o menor risco possível. Também os locais de trabalho ou de socialização 
se associam a diferentes riscos de contágio, sendo alguns locais mais fáceis de controlar do 
que outros.Desta forma, identificámos algumas estratégias que podem minimizar o risco de 
transmissão, mas também o efeito socioeconómico e psicológico das medidas propostas, assim 
como recomendações de medidas não farmacológicas que devem ser cumpridas no sentido de 
permitir que as atividades possam ser retomadas em segurança. 

a) Medidas gerais para a retoma da atividade laboral em segurança

Nem todas as atividades laborais têm o mesmo nível de risco. Este vai depender do local onde 
o trabalho é efetuado, da exposição a outras pessoas e da extensão dessa exposição. A tabela 
abaixo identifica diferentes níveis de risco.

• Propostas em alinhamento com estes níveis de risco:

Reorganização do espaço de trabalho

Sempre que necessário, redesenhar os locais de trabalho permitindo e encorajando o 
cumprimento da distância física – colocando barreiras de acrílico nas secretárias, por exemplo; 
organizar áreas de refeição com mesas individuais, separadas e com meios de higienização das 
superfícies; utilização de ferramentas tecnológicas que facilitem o agendamento de períodos de 
utilização de espaços e articulação entre profissionais

Reorganização das equipas

Criar “bolhas” (equipas que funcionem em circuito fechado) e manter a consistência no 
desfasamento de horários entre elas de forma a reduzir o número de interações; promover 
reuniões virtuais por teleconferência ou outras plataformas de trabalho colaborativo e 
participativo por via digital.
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 Treino e educação 

Há experiências de treino dos trabalhadores nos protocolos de segurança e higiene. Todas as 
pessoas devem fazer este treino antes de retomar a sua atividade laboral. Estes módulos, podem 
ser ministrados pela internet, nomeadamente pelas redes sociais, e devem ser preparados 
por técnicos de higiene e segurança no trabalho com o apoio de psicólogos e profissionais da 
comunicação.

 Teletrabalho 

Esta medida deverá ser mantida sempre que possível. Mesmo em contextos laborais onde muita 
da atividade não pode ser feita de forma remota, deve ser feito um esforço para o promover. Em 
contexto de contacto direto com o público e na impossibilidade de trabalho remoto, deve ser 
promovido o agendamento prévio.

Promoção de autoavaliação de sintomas 

Esta medida, bem como a permissão de ausência do trabalho perante suspeita sem penalização 
económica, é essencial. É necessário que esteja assegurado o apoio social aos trabalhadores 
independentes. Promover a utilização de plataformas digitais de registo e comunicação com os 
serviços de higiene e segurança no trabalho

Testes rápidos

Promover o teste rápido com periodicidade. Sabemos que um teste negativo não exclui doença, 
mas um teste positivo pode promover a deteção precoce do caso e a implementação de medidas 
de saúde pública.

Transportes

Deve ser favorecido o transporte individual (a pé, bicicleta, carro individual se possível) e 
com particular cuidado na partilha de viatura, devendo ser mantida a utilização de máscara 
sempre que as pessoas não façam parte do mesmo conjunto sociofamiliar restrito (“bolha”). Os 
transportes públicos devem ser reforçados e, a par desta medida, o desfasamento de horários 
para evitar a aglomeração de pessoas a determinadas horas do dia. Também o desfasamento 
do horário de diferentes setores de atividade (comerciais, escolares, etc) contribui para diminuir 
a concentração das pessoas nos transportes.

b) Estratégias para a melhoria da adesão às medidas propostas

Comunicação

É fundamental comunicar eficazmente este plano à população, fortalecendo a confiança e 
colaboração com as autoridades de saúde; promovendo o empoderamento na redução do 
risco de contágio da propagação da pandemia; e recorrendo, para tal, aos conhecimentos das 
ciências da psicologia e da comunicação em situação de crise sanitária

Monitorização da adesão comunitária às medidas definidas

Devem ser planificadas e implementadas estratégias de monitorização em tempo real da adesão 
comunitária às medidas de forma a antecipar proativamente a necessidade de ajustamentos 
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na estratégia global de abordagem à COVID-19. O controlo da situação depende das políticas 
de saúde pública e da reação social à pandemia e às medidas. A monitorização atempada de 
indicadores como a mobilidade da população; a perceção de risco; as tendências de pesquisas 
no Google; e uma paralela e permanente auscultação comunitária acerca da adesão e aceitação 
das medidas de saúde pública, devem ser considerados na sua combinação com os indicadores 
de risco epidemiológico. 
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VI - CONCLUSÃO

Com esta proposta procurou-se apresentar um enquadramento para a gestão da pandemia em 
Portugal no presente e no futuro próximo. É uma tarefa complexa, que exige a consideração de 
uma grande diversidade de áreas de atividade. Para a sua realização, houve três preocupações 
fundamentais: ancorar a aplicação de medidas na evidência científica disponível; considerar 
o seu impacto social, económico e psicológico e não apenas a sua efetividade no controlo 
da pandemia; elaborar o desenho final do plano com base num processo participativo de 
auscultação de especialistas e da comunidade.
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