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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA AFAP PARA O COVID-19 

 

I. Enquadramento e Justificação do Plano de Contingência 

O presente plano de contingência foi elaborado na sequência de uma reunião do staff 

da AFAP realizada na 4ª feira, 18.03.2020 em que se analisou a situação do COVID-19 

em São Tomé e Príncipe, as medidas e orientações emanadas pelo XVII Governo 

Constitucional e o impacto na implementação dos projetos e atividades sob a gestão da 

AFAP. 

Internamente, como resultado das inúmeras informações divulgadas pelos mídias e 

redes sociais, a AFAP já implementa as seguintes medidas preventivas: 

Medida 1: Divulgação de informação sobre a situação sanitária nacional e 

internacionalmente e formação através de uma médica infeciologista 

sobre COVID-19 ao staff do AFAP.  

Medida 2: Reforço da Higienização e Limpeza dos espaços: a empresa 

prestadora de serviços de Limpeza (SEP) foi orientada para o reforço 

da limpeza dos gabinetes de trabalho, das casas de banho, da copa, 

dos corredores, das portas, dos corrimões, das escadas, do elevador, 

etc. 

Medida 3: Desinfeção diária das instalações e de todos os espaços da AFAP 

com lixívia e álcool, como parte integrante da rotina da limpeza das 

instalações da AFAP. 

Medida 4:  Fornecimento de álcool e guardanapo de papel a cada um dos 

elementos do staff da AFAP. 

Medida 5:  Aconselhamento para reduzir a utilização de AC nos gabinetes e 

manter os espaços arejados de forma a circular o ar.  

Medida 6:  Evitar as reuniões num mesmo espaço com presença física de 

muitos   elementos. 

Medida 7: Tentar ao máximo realizar as reuniões através de ferramentas 

tecnológicas disponíveis na AFAP em que cada um permanece no seu 

gabinete ou/e quando partilham o mesmo gabinete que permaneçam 

afastados no mínimo por 1 m.  
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Medida 8: Dispensa nas instalações da AFAP todos os colaboradores que 

representam classe de riscos designadamente: gestantes, portadores 

de alguma doença crónica bem como sintomas gripais, mediante 

apresentação do justificativo médico; 

Medida 9: Disponibilização de meios de comunicação aos colaboradores 

para permitir o normal funcionamento desta instituição através de 

“home office”. 

Medida 10: Processamento do salário antecipado por necessidade de 

precaver o período de quarentena bem como a situação de rotura de 

stock de produtos alimentares. 

Medida11:  Disponibilização de álcool e lenços de papel aos visitantes. 

Medida 12:  Estudo e preparação de condições logísticas para facilitar o 

trabalho a partir de casa. 

 

II. Estratégia de Curto Prazo 

Tendo em conta o ritmo de expansão verificado nos países afetados esperamos que 

medidas de emergência mais restritivas sejam tomadas nas próximas semanas. 

Nesta conjuntura AFAP considera mais prudente antecipar-se a uma situação grave e 

de crise em que o isolamento total do país e a restrição de circulação interna de pessoas 

venha a ser decretada. 

Assim, fica declarado que a partir do dia 30/03/2020 entra em vigor este Plano de 

Contingência, que vigorará em função do Estado de Emergência do Governo de STP 

com base nos seguintes protocolos desenvolvidos: 

II.1- Protocolo de Controle e Segurança Informática 

II.2 - Protocolo de Entrada, Saída, Permanência e circulação do staff no interior 

das instalações  

II.3 - Protocolo de Rotina quotidiana do staff da AFAP 

II.4 - Protocolo de Entrada, Circulação e Permanência de Pessoas para visitantes 

e para Staff da AFAP mas instalados fora dos escritórios da AFAP 
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II.5 - Protocolo de Contato com pessoas provenientes do exterior  

II.6 - Protocolo de Segurança Física e Patrimonial da AFAP 

II.7 - Protocolo de Gestão Administrativa e funcionamento de outros setores da 

AFAP 

II.8 - Protocolo de Higienização e limpezas das Instalações da AFAP 

II.9 - Protocolo de Logística e Economato 
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II.1- Protocolo de Controle e segurança Informática 
 

Em caso de impedimento de algum colaborador estar nas instalações da AFAP no 

âmbito da pandemia COVID-19, fica a definição dos seguintes procedimentos: 

 

Ponto focal da AFAP:  

Principal:  Heldimir Monteiro - Motorista 

Secundária:  Suazinaide Andreza - Secretária 

- Informar de imediato Alfredo Séca, através dos seguintes contatos: 

Email: alfredoseca@hotmail.com 

Telem: 9926352 

Skype: alfredoseca1 

Disponibilidade: Total 

 

Aquisição de Equipamentos Móvel de acesso a Internet 

A AFAP através da Administrativa Sénior deverá desenvolver acções para aquisição de 

equipamentos “routers” mobile para os devidos efeitos.  

A aquisição dos equipamentos deve ser de forma equitativa por operadoras, de forma 

a ser assegurado a disponibilidade em caso de falha de serviço e outra operadora. 

O carregamento de pacote para tráfego de Dados deve ser maior ou igual a 6GBytes, 

prevendo assim o período de utilização em carga de upload e download. 

 

II.1.1 Protocolo de Controle:  

1. Acesso a recurso informático 

- O computador do colaborador, deve ser ligado, pelo ponto focal, desde que solicitado. 

- O mesmo deverá aceder o computador através de TeamViewer;  

 

mailto:alfredoseca@hotmail.com
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- Todos os Postos workstation e portátil de colaboradores da AFAP, têm instalado a 

versão licenciado; 

- Alfredo Seca através de acesso remoto, fornecerá de seguida ao colaborador o ID e 

Senha TeamViewer para acesso; 

- As impressoras devem manter ligadas no horário laboral, prevendo a necessidade do 

colaborador em regime de trabalho remoto poder imprimir. Caso não esteja ligado, 

solicitar a ponto focal a acção “LIGAR IMPRESSORA”. 

 

2. Sistema de Segurança   

2.1 VideoSegurança 

- Será monitorado todos os dias no final da tarde a imagens do sistema, face ao 

cumprimento das medidas referentes ao protocolo de acesso e higiene; 

- Sempre que justificar, as imagens serão objetos de backups para análise. 

- O sistema de vídeo vigilância assegura imagens dos últimos 3 dias 24/24h; 

O acesso para visualização de imagem do sistema, nesse momento está restrito ao 

consultor informático. Face ao momento, as credenciais serão enviadas para o email do 

Director-Geral de imediato.  

 

3. Segurança Informática 

3.1 Dados informáticos 

Todas as informações e trabalhos digitais da AFAP, devem ser colocador na Cloud AFAP 

“OneDrive ” 

Para isso basta aceder:  

a) https://onedrive.com 

b) Iniciar a sessão 

c) nome.apelido@afapstp.onmicrosoft.com 

d) Password 

https://onedrive.com/
mailto:nome.apelido@afapstp.onmicrosoft.com
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Os trabalhos colocados na cloud afap, garante a continuidade do negócio, a 

disponibilidade é 100% em qualquer lugar, bastando apenas ter acesso a internet. 

 

Apela-se a utilização massiva deste recurso que AFAP dispõe. 
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UTILIZADORES COM ACESSO ACTIVO A ONEDRIVE 

 

  

Utilizadores que não lembram do login, devem contactar Alfredo Seca via email. 

Nota: Acesso da colaboradora Djessyh Anjos, não estando em activo da AFAP, pode ser 

alocado a outro colaborador. 

 

4. Ferramenta de comunicação, trabalho, informação e partilha de documentos 

https://afap.my.webex.com 

https://meetings.webex.com/collabs/auth 

 

 

https://afap.my.webex.com/
https://meetings.webex.com/collabs/auth
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login: 

Utilizador: afap@cormoran.pt 

Password: Jupter.2020 

 

II.2 - Protocolo de Entrada, Saída, Permanência e circulação do staff no 

interior das instalações  
1. Todas as pessoas que fazem parte do staff e que entrem nas instalações da AFAP 

estão sujeitos à desinfeção das mãos na receção da AFAP, sempre que qualquer 

colaborador, staff do AFAP se ausentar das instalações, deverá no seu regresso 

proceder a desinfeção das mãos na receção do AFAP, 

2. É aconselhável que todos façam a limpeza rigorosa dos seus sapatos nos tapetes 

existentes nas entradas (R\C e halls de entrada), 

3. Aconselha-se que cada um dos elementos do staff da AFAP tenha um par de 

sapatos, que deverá ser usado no interior das instalações,  

4. Não é aconselhável usar no interior das instalações os sapatos usados no 

exterior, 

5. A rececionista deverá estar equipada com os EPI’s (mascaras e luvas) 

obrigatórios e necessários sugeridos pela OMS, sempre que estiver a realizar o 

serviço de atendimento,  

6. Os colaboradores de áreas da Administração da AFAP exposto aos serviços de 

atendimento incluindo motoristas devem fazer o atendimento distantes 1m do 

interlocutor e proceder a desinfeção das mãos ao fim de cada atendimento, 

7. Não é aconselhável o uso do elevador para o transporte de pessoas, 

8. Quando o elevador for usado para o transporte de pessoas, não poderão estar 

mais do que 2 pessoas no interior e deverão manter a distância mínima de 1m, 

9. A circulação de pessoas no hall de entrada no piso térreo (R\C) e nos halls 

superiores de entrada a instalação do AFAP deverá ser controlada por todos e 

deverão manter a distância recomendada de 1 m, 

10. Aconselha-se o uso das escadas para o acesso as instalações interiores da 

AFAP, 

 

 

 

mailto:afap@cormoran.pt
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11. O hall de receção poderá ter no máximo 4 pessoas para serem atendidas ao 

mesmo tempo sendo que, no balcão deverão manter a distância mínima de 1m 

e as outras 2 seguintes deverão obrigatoriamente manterem-se assentadas nos 

bancos de espera existentes e serão atendidas consoante a vez,  

12. Não é aconselhável a permanência de pessoas aglomeradas nos corredores,  

13. Os gabinetes sem janelas não poderão manter mais do que 2 pessoas por 

períodos longos de tempo,  

14. Os gabinetes que são utilizados por mais do que 2 colegas, deverão ser 

organizados de forma a manter os colegas afastados por mais de 2m,  

15. As portas de entrada dos wc’s por uma questão de privacidade quando 

necessário poderão ser fechadas momentaneamente, mas é aconselhável logo 

a seguir mante-las abertas,  

16. É aconselhável evitar reuniões presenciais na sala de reuniões para o mínimo e 

estritamente necessário,  

17. Quando se realizar reuniões na sala de reuniões, recomenda-se manter uma 

distância mínima de 1,5m entre os colegas,  

18. Os elementos do staff da AFAP não estão autorizados a receber alguém (mesmo 

sendo familiares) no interior das instalações, 

19. Os elementos do staff podem ter contatos com pessoas provenientes do exterior 

que os procurem desde que este elemento do staff saia do seu gabinete, dirija-

se ao hall de entrada para efeitos deste contato, não sendo permitida a entrada 

acompanhado para o interior das instalações,  

20. É aconselhável que todos os elementos do staff da AFAP em especial os que 

realizarão a maior parte do seu trabalho em casa, organizem, recolham e 

transportem para a sua residência os seus pertences de uso diário, material e 

documentação necessária para a boa realização do seu trabalho, evitando a 

necessidade de se recorrerem com frequência as instalações da AFAP,  

21. O elemento do staff da AFAP que tiver a necessidade de proceder a quarentena 

voluntária ou obrigatória, não deverá ser impedido o acesso aos seus pertences 

e materiais de trabalho, pelo que a AFAP deverá criar as condições de fazer 

chegar ao próprio os materiais e pertences reclamados, 

22. Se algum elemento do staff de AFAP demonstrar algum sinal de manifestação 

da doença COVID-19, será interdita a sua permanência nas instalações e se for 

necessário deverá proceder aos mecanismos legais deste plano de contingência 

para se comunicar as entidades sanitárias nacionais,  
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23. A pessoa referenciada no ponto acima deverá assim proceder a uma quarentena 

de 14 dias e após este período o comité de crise fará a reavaliação do caso, 

conforme os procedimentos,  

24. É aconselhável os colegas do AFAP evitarem a partilha de esferográficas, lápis, 

agrafadores, furadores e outros equipamentos de género, sendo que esta 

recomendação serve também para as pessoas alheias aos serviços do AFAP, 

25. Nas horas de ponta de saída (12h30 e 17h30), os colegas deverão abandonar os 

seus gabinetes de forma controlada e organizada, evitando saídas em 

simultâneo, mantendo todas as recomendações de circulação nos espaços 

interiores do AFAP, 

26. Todos os elementos do staff do AFAP que tiverem acesso as instalações, minutos 

antes de abandonar as instalações deverão certificar que as janelas do seu 

gabinete ficam fechadas, que os interruptores de luz e de AC ficam desligados, 

que as tomadas não ficam ligadas a fios e cabos sem equipamento final, que os 

computadores ficam em modo off, que o gerador elétrico fica em modo off, que 

o UPS fica em stand by ou outro modo sugerido pelo responsável das TIC’s, 

verificar nos wc´s e copa que as torneiras de água se encontram fechadas,  

27. Todos os elementos do staff que utilizarem as instalações da AFAP para 

trabalhar, deverão abandonar as instalações alguns minutos antes das 17h30 de 

forma a permitir o ponto focal realizar a vistoria diária, 

28. Não é aconselhável nenhum elemento do staff da AFAP receber seja que 

documento for do exterior e proceder a sua fotocopia de forma comum como se 

fazia antes, a não ser que se tenha a certeza absoluta da sua desinfeção,  

29. É aconselhável evitar qualquer tipo de contato com pessoas provenientes de 

países e zonas de risco,  

30. Para além das recomendações a implementar no interior das instalações do 

AFAP, recomenda-se evitar o uso de táxi-moto devido a obrigatoriedade de 

manter a distância de 1m entre as pessoas,  

31. Evite também permanecer no interior de veículos com mais do que 3 pessoas,  
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II.3 - Protocolo de Rotina quotidiana do staff da AFAP  
A fim de sistematizar o conjunto de ações básicas do quotidiano das pessoas que 

trabalham nas instalações da AFAP e que têm um conjunto de protocolos a observar, 

compilou-se uma série de medidas, atitudes e comportamentos que devem ser tomados 

por cada pessoa, sobretudo ao entrar nas instalações e instalar-se no seu 

gabinete/espaço de trabalho, nomeadamente: 

1) À entrada do hall da AFAP, pela manhã e sempre que reentrar ao longo do dia, 

deve DESINFETAR AS MÃOS e, se possível, bolsas, pastas, sacas, mochilas, 

chapéus etc, que transporta, 

2) ABRIR AS JANELAS (se houver) e PORTAS para o arejamento do espaço, 

3) DESINFETAR as superfícies da sua secretaria/mesa, apoios das cadeiras, 

puxadores dos armários, 

4) Antes de ligar o computador, deve DESINFETAR O TECLADO, O RATO E 

MONITOR,  

5) DESINFETAR O SEU TELEMÓVEL, bem como outros objetos que manuseia 

com frequência; 

6) DESINFETAR O(S) COMANDOS DE AC; 

7) DESINFETAR as maçanetas das portas do seu Gabinete; 

8) DESINFETAR INTERRUPTORES; 

Além destas ações, recomenda-se a observância de determinadas atitudes e 

comportamentos tais como: 

• NÃO SE ESQUEÇA DE TER UM DESINFETANTE NO CARRO OU NA BOLSA, 

CARTEIRA OU MOCHILA SEMPRE ACESSÍVEL E DISPONÍVEL PARA 

DESINFEÇÃO FREQUENTE; 

• SEMPRE QUE MANUSEAR OBJETOS VINDOS DO EXTERIOR, DA RUA OU DE 

FORA DO SEU AMBIENTE, NÃO SE ESQUEÇA DE DESINFETAR AS MÃOS; 

• SEMPRE QUE MANUSEAR DINHEIRO, DESINFETE AS MÃOS; 

• BEBA MUITA ÁGUA AO LONGO DO DIA; 

• FAÇA USO FREQUENTE DE CHÁS QUENTES; 

• NÃO ESCONDA, NEM ENCUBRA NENHUMA SITUAÇÃO SUSPEITA OU COM 

SINTOMAS SEMELHANTES DA GRIPE; 
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• NÃO DESVALORIZE OS CONSELHOS E AS ORIENTAÇÕES OFICIAIS; 

 

SEJA RESPONSÁVEL E COLABORE… 

 

II.4 - Protocolo de Entrada, Circulação e Permanência de Pessoas para 

visitantes e para Staff da AFAP mas instalados fora dos escritórios da AFAP  
 

1. Os funcionários e colaboradores dos projetos afetos a AFAP, das instituições 

publicas e privadas que têm contacto permanente e prestam serviços ao AFAP 

deverão ser identificados e registados a entrada e saída na ficha conforme o 

modelo em anexo 1, 

2. Durante o período que vigorar este Plano de Contingência é obrigatório proceder 

registo de entrada e saída conforme o modelo da ficha de identificação em anexo 

1, de staff afeto aos Projetos WACA, Projeto da Proteção Social, Projeto de 

Transporte, Projeto Energia e todos outros projetos, que não trabalham 

efetivamente nas instalações da AFAP,  

3. Estes elementos do staff, deverão solicitar a rececionista que efetue o contacto 

via telefone com o elemento do staff pretendido e se for autorizado, o elemento 

do staff que pretende poderá se dirigir ao gabinete em causa,  

4. Não é aconselhável em gabinetes pequenos se receber mais do que 1 pessoa, 

5. Quando se receber mais do que 1 pessoa, ter em conta as medidas sugeridas 

no protocolo definido no ponto II.3,  

6. Aconselha-se os elementos do staff que não possuem escritórios na AFAP que 

para além das instruções aqui indicadas, devem seguir exatamente as 

recomendações existentes na secção direcionada para os elementos do staff que 

trabalham efetivamente nas instalações da AFAP,  

7. Estes elementos do staff devem de se manifestar comprometidos com este plano 

de contingência e cumpri-lo na integra conforme o exigido para todos os outros 

elementos do staff que trabalham efetivamente nas instalações da AFAP, 

8. Estes elementos deverão informar e apresentar aos seus colaboradores diretos 

com os quais trabalham diariamente, da existência, da obrigatoriedade de se 

cumprir com este plano de contingência,  
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II.5 - Protocolo de Contato com pessoas provenientes do exterior  
 

Para além das medidas descritas acima, as seguintes medidas devem ser 

implementadas: 

 

1. A AFAP através da Administrativa Sénior poderá elaborar um plano de serviço 

de atendimento ao público de forma que a receção funcione na base de um 

atendimento reduzido,  

2. Recomenda-se o atendimento ou contacto via telefone ou outros meios de 

contacto a distância como internet, 

3. Todas as pessoas que não fazem parte do staff da AFAP que entrem nas 

instalações da AFAP estão sujeitos à desinfeção das mãos na receção da AFAP, 

sempre e todas as vezes que se ausentarem e regressarem as instalações 

deverão proceder a desinfeção das mãos na receção da AFAP, 

4. Para ter acesso a receção e sala de reuniões, é obrigatório a limpeza rigorosa 

dos sapatos (e se possível a troca) de todos que vierem do exterior,  

5. Para ter acesso a receção, é aconselhável a desinfeção de cargas ou volumes, 

tais como mochilas, sacolas, malas, pacotes ou bolsas, portados por visitantes, 

se não for possível a desinfeção, estes volumes não devem ser pousados no 

balcão da receção, 

6. As pessoas alheias ao staff da AFAP enquanto aguardam a vez para serem 

atendidas não poderão estar a circular ao longo do espaço do hall de receção, 

7. No balcão de atendimento permanecerão somente 2 pessoas distantes de 1m 

no mínimo enquanto as outras deverão aguardar a sua vez nos bancos de espera 

existentes, 

8. É interdita o acesso de pessoas alheias aos serviços da AFAP as instalações 

interiores,  

9. Todos os visitantes incluindo aqueles que não trabalham nas instalações da 

AFAP, bem como provenientes de empresas prestadoras de serviços, que 

apresentam sintomas gripais não devem dirigir-se às instalações da AFAP, 

10. As pessoas alheias aos serviços da AFAP só poderão circular até a receção e 

excecionalmente na sala de reuniões, desde que devidamente autorizadas, 

11. Nos finais de semanas e dias feriados, é expressamente proibido a circulação de 

visitantes nos corredores mesmo quando acompanhadas por staff no escritório 

da AFAP, 
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12. Fica limitado a entrada e circulação nas instalações da AFAP de familiares 

incluindo crianças e amigos do staff da AFAP, 

13. Qualquer visitante as instalações da AFAP que tenham regressado ou estado em 

contacto direto ou próximo com quem tenha regressado de país ou zona de risco, 

nos 14 dias subsequentes ficam proibidos de frequentar as instalações da AFAP, 

14. É interdito nas instalações da AFAP de pessoas provenientes do exterior que 

recusem a fazer a desinfeção das mãos na receção,  

15. É obrigatório que todos a serem atendidos se mantenham na distância mínima 

recomendada de 1m,  

16. Recomenda-se que pessoas alheias ao staff da AFAP sejam portadoras das suas 

respetivas esferográficas para o uso nas instalações da AFAP, 

17. É interdito atendimento de pessoas vinda do exterior no interior dos gabinetes,  

 

II.6 - Protocolo de Segurança Física e Patrimonial da AFAP  
 

II.6.1- Plano de Gestão da Frota Automóvel e uso das viaturas: 

1. Todos os colaboradores da AFAP que têm sob a sua responsabilidade as viaturas 

de serviço deverão disponibilizar os veículos para os respetivos serviços 

regulares de expediente, 

2. O cronograma de uso de viaturas a ser apresentado, demonstra o plano de uso 

das viaturas e os responsáveis descriminados deverão disponibilizar as viaturas,  

3. O Gestor Financeiro deverá garantir combustível necessário para os respetivos 

expedientes,  

4. Os motoristas deverão ter em atenção e implementar todos os procedimentos 

de higiene, limpeza e segurança pessoal e das viaturas,  

5. Para além da limpeza normal e corrente realizada pelos motoristas, os tapetes 

deverão ser muito bem sacudidos a uma distância de pelo menos 2,5 m da 

viatura diariamente, 

6. A AFAP deverá criar condições especificas de desinfeção e desinfestação dos 

veículos, periodicamente e com mais frequência caso seja relatado ou haja 

conhecimento de algum colaborador da AFAP ou outra pessoa tenha usado a 

referida viatura numa situação de alto risco de contaminação,  

7. É aconselhável os motoristas não permitirem mais do que 1 pessoas no interior 

das viaturas, em casos extraordinários poderão permitir 2 pessoas, tendo sempre 

em atenção o respeito pelo distanciamento recomendado de 1m, 
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8. Não é permitido os motoristas transportarem terceiros (pessoas que não fazem 

parte do staff da AFAP) nas viaturas,  

9. É aconselhável no interior das viaturas existirem um frasco de álcool, lenços ou 

panos de limpezas descartáveis, luvas descartáveis, mascaras e um saco para 

colocar lixos, 

10. Não é aconselhável as viaturas transportarem ninguém que apresente sinais, 

sintomas de contaminação pelo coronavírus,  

11. Se algum colega da AFAP necessitar dos serviços de motoristas, em dias não 

estipulados, deverá solicitar ao diretor geral a permissão e autorização para que 

os motoristas realizem este serviço, 

12. Nos dias estipulados as viaturas deverão ser entregues aos motoristas a partir 

das 7h00, 

13. Nas semanas seguintes, a rotina de disponibilização das viaturas, repete-se 

conforme o cronograma de uso de viaturas agora apresentado, 

14.  A rotina e implementação deste plano será monitorizado pelo diretor geral e/ou 

comité de crise,  

15. Esta gestão é dinâmica e poderá ser adaptado mediante as circunstâncias dos 

serviços, 

16. As viaturas não descriminadas no cronograma, poderão vir a ser requisitadas 

conforme as circunstâncias e necessidades, pelo que os responsáveis por elas 

deverão tê-las sempre prontas em condições de realizarem os serviços de 

expedientes da AFAP, 

17. Se o nível de contingência aumentar a AFAP deverá solicitar um serviço de 

limpeza, higienização e desinfeção do sistema de AC das viaturas. 
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Cronograma de uso das viaturas: 

Matrícula 

/ 

Responsá

vel 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 

2ª

F 

3ª

F 

4ª

F 

5ª

F 

6ª

F 

2ª

F 

3ª

F 

4ª

F 

5ª

F 

6ª

F 

2ª

F 

3ª

F 

4ª

F 

5ª

F 

6ª

F 

STP-40-

89Y  

Eng. 

Adilson 

Carneiro 

               

STP-40-

90Y  

Eng. 

Faustino 

Neto 

               

STP-01-

99AA  

Dr. Carlos 

Bonfim 

               

STP-06-

52AA 

Eng. 

Adelino 

Cardoso 

               

STP-16-

80AB  

Eng. 

Daniel Vaz 

               

STP-59-

10P 

Dr. 

Horácio 

Dias 
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II.6.2 - Plano de funcionamento de UPS, sistema informático, sistema de 

águas, compartimentos, equipamentos, sistema elétrico e gerador 

1. É obrigatório reduzir para 70% o uso de AC no interior dos gabinetes,  

2. Todos os gabinetes deverão manter as janelas e portas abertas de forma a 

facilitar a circulação do ar,  

3. Os gabinetes que não têm janelas, deverão manter as portas abertas e reduzir 

até 60% o uso de AC,  

4. Reduzir até 60% o uso de AC nos corredores, manter só um aparelho de AC 

ligado no corredor e executar uma alternância periódica do uso entre os 

aparelhos,  

5. As janelas e portas de wc’s e da copa deverão manter-se entreabertas, 

6. É aconselhável as loiças usadas nas instalações da AFAP serem lavadas com 

água quente e detergente específico,  

7. A circulação no corredor deverá ser controlada de forma a se manter sempre a 

distância mínima de 1m entre os transeuntes,  

8. Não é aconselhável a permanência prolongada nos corredores e quando 

acontecer os colegas deverão manter a distância mínima de 1m,  

9. Manter aberta a porta de saída de emergência no fundo do corredor para arejar 

o espaço interno do escritório,  

10. O controlo regular e diário do funcionamento normal dos vários UPS existentes 

nos serviços do AFAP, serão da responsabilidade do responsável de gestão das 

TIC’s ou de Informática e em caso de necessidade, do ponto focal indicado, 

11. Este ponto focal deverá ser treinado e informado com todas as instruções 

necessárias para manter o funcionamento destes UPS,  

12. O ponto focal em conjunto com o Engº informático deverão monitorar 

diariamente o funcionamento do sistema de internet nas instalações da AFAP,  

13. Mensalmente o Engº informático deverá extrair o monitoramento do sistema de 

segurança e as imagens do circuito fechado da AFAP afim de ser detetado 

alguma anomalia relativa a segurança física e patrimonial, 

14. Fica autorizado a realização de serviços de manutenção das instalações da AFAP 

nos finais de semanas apenas de natureza de extrema urgência, tais como: 

serviço informático, limpeza, ar condicionado, eletricidade, canalização, esgotos, 

dentre outros mediante uma comunicação prévia e registrada a composição da 

equipa de trabalho devidamente avaliada e autorizada pelo Diretor Geral, 
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15. Os bancos de espera existentes no hall da receção deverão estar colocados e 

afastados por uma distância mínima de 1m,  

16. É aconselhável as janelas do hall da receção se manterem entreabertas de forma 

a facilitar a circulação do ar,  

17. O gerador de eletricidade instalado para os serviços da AFAP, deverá ter um 

plano de gestão do seu funcionamento; o diretor geral deverá depois de 

consultar o comité de crise e conhecer os diferentes planos de funcionamento 

dos sectores, solicitar o ponto focal que diariamente faça a gestão do 

funcionamento do gerador quando necessário, 

18. É aconselhável que os elementos que trabalhem nas instalações da AFAP, 

abandonem as instalações alguns minutos antes das 17h30, para possibilitar o 

ponto focal realizar a inspeção e verificação diária, 

18. O ponto focal nomeado pelo Diretor Geral para vistoria diária, terá a 

responsabilidade de garantir todos os processos de gerador, tomadas, 

interruptores, janelas, portas, chaves, torneiras, UPS, computadores, AC, etc., 

19. Os elementos do staff que por alguma necessidade fecham a chave os seus 

gabinetes, deverão a partir deste momento disponibilizar as chaves ao ponto 

focal possibilitando o cumprimento das suas responsabilidades,  

20. Não é aconselhável realizar trabalhos nas instalações da AFAP fora das horas 

normais de expediente, 

21. As chaves de acesso as instalações da AFAP depositadas sob a responsabilidade 

dos seguranças do Afriland First Bank, deverão ser recolhidas pelo ponto focal, 

desinfetadas e guardadas sob sua responsabilidade, imediatamente ao momento 

de implementação deste plano de contingência,  

22. As chaves de portas sob a posse da receção (arrecadação, correios, gerador, 3º 

piso, etc) devem ser diariamente desinfetadas. 

 

II.7 - Protocolo de Gestão Administrativa e funcionamento de outros setores 

da AFAP 
1. As fichas de registos de entrada e saída de pessoas devem ser diariamente 

digitalizadas e guardadas num ficheiro virtual sob controlo da Administrativa 

Sénior, 

2. A Administrativa sénior em colaboração com outros elementos do staff do AFAP, 

criará um espaço no hall de entrada das instalações, que funcionará como uma 

espécie de triagem e depósito de documentos, materiais e equipamentos, depois 

de serem adequadamente desinfetados, 
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3. O tempo de depósito e recolha destes objetos para se proceder aos tramites 

normais e legais, terá em conta o tempo de sobrevivência do coronavírus nas 

respetivas superfícies, 

4. A rececionista deverá ser a única pessoa a ter contato com as fichas de registo 

de entrada e saída de pessoas, para evitar a infeção por alguém que vier do 

exterior, 

5. A rececionista e os motoristas deverão ter o conhecimento pleno e consciente 

do plano de gestão documental, devido a importância de evitar o uso de papel, 

6. Os motoristas deverão auxiliar e colaborar com a rececionista em todo o 

processo administrativo,  

7. Os motoristas deverão junto ao comité de crise elaborar um plano de 

funcionamento, tendo em conta os protocolos de gestão administrativa e frota 

automóvel,  

8. O plano de funcionamento dos motoristas, devido as circunstâncias, fica desde 

já estipulado o seguinte:  

8.1. No período da manhã da primeira semana de implementação deste Plano 

de Contingência, o motorista Aurélio Paraíso trabalha nas instalações da 

AFAP em apoio a rececionista, enquanto que o motorista Heldimir Monteiro 

trabalha nos expedientes para o exterior,  

8.2. Na segunda semana, a escala e o tipo de serviço dos motoristas será 

trocada, 

8.3. Nas semanas seguintes os motoristas, deverão alternar o funcionamento 

conforme os pontos 8.1 e 8.2,  

9. Os diferentes sectores da AFAP (Financeiro, Procurement, Salvaguardas, CT’s, 

Administrativo, Operações) na medida do possível, deverão apresentar o seu 

respetivo plano de funcionamento adaptado a este plano de contingência, 

10. É aconselhável que os Serviços de Conselheiros Técnicos, de Salvaguardas e 

de Procurement sejam efetuados através de “home office”, 

11. Os serviços de Contabilidade e Financeiro, Operações e Administrativos serão 

efetuados em escalas de trabalhos e através de “home office”, 

12. O serviço de fornecimento de lanches no interior das instalações do AFAP 

deverá ser suspenso, 

13. O serviço de café que era servido pelas colaboradoras de limpezas, deixará de 

ser feito por estas, cada elemento do staff que pretender, deverá fazer o seu 

café, tendo sempre em conta os procedimentos de higiene e limpeza. 
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II.7.1 Roteiro da Gestão documental 

A Gestão Documental é uma solução de arquivo, organização e consulta de documentos 

em formato eletrônico onde existe toda a informação de natureza documental trocada 

entre os utilizadores da aplicação. Esta solução permite a colaboração numa 

organização através da partilha de documentos, beneficia e facilita os processos de 

atividade de uma empresa. 

A Gestão Documental integrada com outras soluções, como por exemplo, a digitalização 

e email permitem gerir toda a informação não estruturada (documentos) importante da 

organização. 

Ter-se-á em conta o tempo de sobrevivência do coronavírus sobre as superfícies.  

1. Todo e qualquer documento que der entrada nos serviços do AFAP através de 

papel, depois da receção o receber e realizar o respetivo registo e carimbo do 

protocolo, deverá ser depositado numa caixa para o efeito onde ficará durante 

48 horas, 

2. Depois de cumprido o período de 48 h, o documento será retirado, digitalizado e 

remetido por email para o Diretor geral de forma a ser tratado conforme os 

procedimentos normais e correntes da AFAP, 

3. A receção deverá de seguida proceder a colocação deste documento numa 

especifica pasta/caixa para o efeito, e enquanto ele ainda não terminar o 

percurso do despacho e do processo, permanecerá nesta pasta/caixa, 

4. No final de todo o processo o documento seguirá para a pasta de arquivo de 

documentos recebidos conforme o procedimento normal, 

5. O diretor geral depois de receber por email o documento digitalizado deverá ter 

em atenção se o mesmo se encontra carimbado com a data de entrada 

cumprindo o protocolo, 

6. O diretor geral dará o despacho para o documento por email, em que enviará 

um email para o(s) colaborador(s) seguinte com responsabilidades sobre o 

documento e assunto, em que indicará o seu parecer/despacho,  

7. O(s) colaborador(s) que receberem o documento, através do email do Diretor 

Geral, deverão proceder da mesma forma para os colegas seguintes que terão 

responsabilidades sobre o documento, 

8. Se o diretor geral despachar o documento para mais do que um colaborador, 

estes colegas e os colaboradores seguintes deverão ter em atenção que o 

documento deverá ser seguido pelos colegas do mesmo circuito inicial,  

9.  
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10. Depois do documento ter o devido tratamento, parecer e despacho do último 

colega do circuito, ele deverá ser imprimido, assinado pelo diretor geral ou outro 

colaborador se for o caso, protocolado, despachado, enviado para o destino final 

através dos motoristas,  

11. A Administrativa Sénior em colaboração com os motoristas e rececionista 

deverão proceder a implementação deste mecanismo, encontrar 2 caixas de 

depósito de documentos, uma para o primeiro dia e outra para o segundo, 

12. Em cada caixa os documentos serão colocados pela ordem de chegada dos dias 

e serão levantados para a digitalização depois de cumprirem as 48 h 

recomendadas, 

13. Se deverá ter muita atenção para não misturar os documentos provenientes de 

dias diferentes, pois se acontecer, não se cumprirá com facilidade as 48 h 

necessárias sobrevivência estipuladas, 

14. Haverá uma terceira caixa ou pasta, conforme o exposto no ponto 3 desta 

secção, 

15. É aconselhável que a AFAP através da Administrativa Sénior com apoio do 

comité de crise e demais colegas se necessário, estipule dias fixos de expediente 

para o exterior com documentação em papel, porque desta forma o circuito de 

uso de papel será mais reduzido,  

16. É aconselhável o diretor geral desenvolver, num futuro próximo, o processo e 

mecanismo de assinatura digital para casos e circunstâncias como estas, 

17. Procura-se evitar o uso de papel entre os gabinetes, assim o papel entraria para 

a receção, continuaria e sairia na receção, sem circular pelos corredores da 

AFAP, 

18. Os colegas da contabilidade e administrativa apesar de terem alguma 

necessidade de trabalhar com papel, deverão encontrar mecanismos de 

minimizar esta dependência do uso de papel,  

19. É aconselhável que todo o staff do AFAP, proceda a verificação diária dos seus 

emails, sem demorar muitos dias para responder e despachar os documentos,   

20. É aconselhável se usar a máquina fotocopiadora colocada na receção para a 

digitalização, fotocópia e qualquer outra função para todo e qualquer documento 

vindo do exterior, 

21. A máquina fotocopiadora colocada no corredor, passará a ser usada somente 

para impressões internas e qualquer outra função de documentos que já existem 

antes da implementação deste plano de contingência. 
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II.8 - Protocolo de Higienização e limpezas das Instalações da AFAP  
 

1. É reforçado o serviço de higienização nas instalações da AFAP e espaços 

comuns bem como a desinfeção de pontos frequentes de contacto como: 

maçanetas, corrimões, interruptores, teclados, ratos, máquinas fotocopiadoras, 

telefones, puxadores dos móveis, interruptores, comandos de AC e outros com 

produtos à base de álcool, 

2. Aconselha-se a limpeza atenta do elevador tanto no interior como no exterior, 

desde os botões de chamada do elevador até aos botões internos conforme as 

regras e procedimentos protocolares do AFAP e se possível a respetiva 

pulverização no mínimo 3 vezes ao dia,  

3. As casas de banhos deverão ser regularmente desinfetadas, devendo todos os 

colaboradores obedecer as regras de higienização, 

4. A AFAP deverá colocar tapetes de borrachas ou outro material mais indicado em 

frente as portas de acesso em baixo e nos halls de entrada de forma que todos 

os transeuntes, limpem adequadamente os sapatos antes de entrarem para o 

interior das instalações, 

5. A limpeza dos tapetes deverá ser feita com alguma frequência curta de tempo e 

as colaboradoras de limpezas deverão ser treinadas sob os procedimentos e 

técnicas de limpezas,  

6. A empresa prestadora de serviço deverá manter reforçadamente os meios de 

segurança das colaboradoras que prestam serviços na AFAP, mediante o uso 

obrigatório de máscara e luvas, 

7. Fica proibido a prestação de serviço das colaboradoras de limpezas que 

representam classe de riscos designadamente: gestantes, portadores de alguma 

doença crónica bem como sintomas gripais, 

8. Fica proibido a prestação de serviço das colaboradoras da empresa nos 14 dias 

subsequentes, que tenham regressado de viagem ou estado em contacto direto 

ou próximo com quem tenha regressado de país ou zona de risco, 

9. A empresa prestadora de serviço deverá apresentar uma relação nominal 

semanalmente de seus colaboradores destacados na prestação de serviço da 

AFAP,  

10. A limpeza na AFAP deverá ser assegurada no mínimo 3 vezes ao dia, 

11. A AFAP deverá dispor um purificador na receção para pulverizar o espaço 

comum com desinfetantes mais indicados para o efeito, 
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12. Se aumentar o nível de contingência existente até este momento, a AFAP deverá 

solicitar um serviço de limpeza, higienização e desinfeção dos AC das 

instalações.  

 

II.9 - Protocolo de Logística e Economato 
 

1. Fica expressamente proibido a entrada de colaboradores na arrecadação da 

AFAP, 

2. Todas necessidades de material de trabalho devem ser solicitadas a 

Administrativo sénior, que por sua vez fará as diligências para o fornecimento 

dos materiais, 

3. Fica limitado as aquisições de materiais que não seja de extrema necessidade 

para o funcionamento da AFAP, 

4. Todas as superfícies de consumíveis adquiridos devem ser limpas com álcool 

e/ou água e sabão dependendo da sua natureza, 

5. É obrigatório a receção dos materiais adquiridos através da utilização de luvas, 

6. No ato das compras é obrigatório o uso de mascarás e luvas /ou desinfeção das 

mãos. 

 

III. Monitorização e Seguimento de Emergência na AFAP 

É criado o comité de crise de AFAP composto por Dr. Alberto Leal, Dra. Altina Tavares, 

Engº Adilson Carneiro, que diariamente terá um encontro/reunião de avaliação da 

situação nacional e informará aos demais elementos sobre os pontos analisados, 

discutidos e as consequentes decisões, sugestões e soluções retiradas. 

O encontro/reunião do comité de crise e a respetiva informação e contato com os 

elementos do staff do AFAP poderá ser por intermédio de internet utilizando os serviços 

de redes sociais disponíveis. 

Foi criado de imediato um grupo no WhatsApp (rede social) do AFAP para o efeito, que 

será administrado pela Dra. Djamila Costa.  
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IV. Fases e Níveis de Contingência 

 

Nível 1: Emergência de Saúde e alinhamento com as decisões e orientações do 

Governo: de 18 de março a 3 de abril de 2020; 

Nível 2: Surgimento e deteção do 1º caso confirmado em STP; 

 

• O plano de contingência da AFAP deverá ser ajustado e reformulado, 

as medidas deverão ser revistas e reforçadas e o comité de crise deve 

ser instado a agir rapidamente para emitir orientações a todos os 

elementos do staff. 

Nível 3: Surgimento e deteção de caso(s) suspeito(s) na AFAP; 

• A(s) pessoa(s) suspeita(s) deve(m) imediatamente permanecer em casa 

e procurar assistência médica; 

• a AFAP deve ajudar na medida do possível;  

• a(s) pessoa(s) nesta situação fica(m) interdita(s) de entrarem na AFAP até 

terminar o período de quarentena;  

• o contato com a(s) pessoa(s) suspeita(s) deve ser reduzido ao mínimo 

e/ou evitado, mesmo que se trate do Diretor-Geral. Neste caso, uma 

circular de substituição para efeitos de assinatura deve ser emitida com a 

brevidade possível a fim de evitar o vazio institucional e a paralisação total 

das atividades. 

Nível 4: Surgimento e deteção de caso(s) confirmado(s) na AFAP 

• As instalações devem ser imediatamente encerradas; 

• Todos os demais elementos do staff devem trabalhar a partir de casa até 

que recebam ordens para regressar à AFAP; 

• A(s) pessoa(s) doente(s) devem seguir estritamente as recomendações 

médicas, os protocolos e as orientações das autoridades sanitárias e do 

Governo;  
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• O Comité de crise da AFAP deve ter conversas e encontros regulares via 

redes sociais (skype, messenger, watsapp, webex, zoom, etc…); 

• O BM, o Governo e outros parceiros de financiamento devem ser 

imediatamente comunicados sobre o encerramento das instalações e das 

condições de trabalho dos não-doentes; 

• O Comité de crise da AFAP deverá informar as autoridades sanitárias a 

necessidade de rastrear as condições de saúde de todos os 

colaboradores da AFAP e os seus familiares próximos bem como dos 

colaboradores de serviços terceirizados da AFAP.  

 

V. Custos de Implementação 

A implementação do plano de contingência incluindo as 12 medidas acima mencionadas 

implicam custos que estão a ser suportados pelo orçamento da AFAP 2020 a partir da 

linha orçamental custos operacionais “Despesas de contingências” a ser criada no 

âmbito da revisão a meio percurso do Orçamento da AFAP. 

 

O custo com a 1º fase das medidas que corresponde ao período de 15 dias prorrogáveis 

para o igual período são USD. 2.422,44 (Dois mil, quatrocentos e vinte e dois Dólares e 

quarenta e quatro cêntimos). 

 

 

 

 

 

  

 

 

A nossa responsabilidade, atitude e comportamento terá 

consequências práticas na nossa vida e dos demais colegas! 
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VI. ANEXOS 
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MOTIVO NA AFAP

DATA HORA ASSINATURA
DATA HORA ASSINATURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

REGISTRO DE ENTRADA
REGISTRO DE SAÍDA

FICHA DE REGISTRO DE ENTRADA NA AFAP  

Nº NOMES INSTITUIÇÃO CONTACTO
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AVISO 
A Direcção Geral da AFAP avisa que por razões 

de prevenção contra o CORONAVIRUS, foi 

reduzido o horário de atendimento presencial 

na recepção. 

Horário de atendimento actual 

Das 08:00 às 12:30 horas 

(Todos os dias úteis) 

Poderá contactar por telefone (00-239-222-

5205) ou por email (afap2@yahoo.com.br) fora 

deste horário de atendimento, de 2ª a 6ª feira.  
  

 

 

 

 

 

mailto:afap2@yahoo.com.br
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