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I - INTRODUÇÃO 

Face à epidemia causada por um novo Coronavírus (SARS-CoV-2), que se iniciou na cidade de 

Wuhan, China, e que já se disseminou a outros continentes e atendendo à declaração da 

Organização Mundial da Saúde, de 30 de janeiro do ano em curso, à Orientação n.º 6/2020, de 26 

de fevereiro, da Direção-Geral de Saúde (DGS), ao Despacho n.º 2836-A/2020, das Ministras da 

Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

e da Saúde, impõe-se que a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças (SGMF) reveja o seu Plano 

de Contingência, e, bem assim, os procedimentos de prevenção e atuação. 

O Plano de Contingência da SGMF pretende antecipar e gerir o impacto do atual surto de doença 
por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, de ora em diante denominado COVID-19. 

O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar a SGMF para gerir o risco de infeção e 
enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua transmissão e o seu impacto na SGMF e 
na comunidade. 

 
1. O que é um Coronavírus? 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção 
pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 
pneumonia. 

2. Como se transmite? 

 

A COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies e 
objetos contaminados. 

Esta doença transmite-se através de gotículas libertadas pelo nariz ou boca quando tossimos ou 

espirramos, que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por 

sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos 

olhos, nariz ou boca com as mãos. 

 
3. Quais os sinais e sintomas? 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, 
tosse, dificuldade respiratória e cansaço. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência 
renal e de outros órgãos e eventual morte. 

4. Qual o risco de transmissão? 

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a evolução do surto. 

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) 

emitem comunicados diários com o sumário da informação e recomendações mais recentes. 
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II - CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA DE GESTÃO DA CONTINGÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO 
DAS FINANÇAS 

A Equipa de Gestão da Contingência da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças (SGMF) tem a 
seguinte composição e nível de responsabilidades: 

a) Gestão de Topo (Secretário-Geral e Secretários Gerais Adjuntos): responsabilidade 
pela elaboração, aprovação, execução e revisão do Plano; 

b) Dirigentes das unidades orgânicas: responsabilidade de identificação das 
atividades imprescindíveis para a continuidade do serviço, bem como dos 
trabalhadores essenciais para a sua execução e das medidas a tomar para mitigar 
os efeitos da infeção de trabalhadores; 

c) Coordenador da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho: responsabilidade no 
apoio e elaboração, atualização e revisão do Plano, bem como da sua execução; 

d) Chefe da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património: responsabilidade 
pela gestão das infraestruturas, designadamente das áreas de “isolamento”, e, bem 
assim, dos materiais e equipamentos necessários à execução do Plano, em 
articulação com o coordenador da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho 
(ESST). 

III - AMBITO 

Este Plano de Contingência aplica-se à SGMF, à Área Governamental (AG) e às entidades 
administrativas de consulta e apoio sedeadas no Edifício-Sede às quais a SGMF presta apoio 
logístico a administrativo, como são os casos da Unidade Técnica de Acompanhamento e 
Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), da Comissão de Normalização Contabilística 
(CNC), da Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental (UniLeo) e da Estrutura 
de Missão para a Sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde (UMSPOS), sem prejuízo das 
competências próprias dos dirigentes e dos responsáveis dessas entidades. 

Este Plano não prejudica a articulação que se revele necessária com os outros serviços e organismos 
do Ministério das Finanças, nomeadamente para fazer face a circunstâncias não previstas. 

IV - ATIVIDADES CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS 

Com o objetivo de preparar a SGMF para os efeitos que a infeção de trabalhadores por COVID-19 
pode causar, foi efetuado o levantamento das atividades que são imprescindíveis para o seu 
funcionamento e dos trabalhadores que são necessários para garantir esse funcionamento. 

Foram identificadas as seguintes atividades: 

 

a) Processamento dos vencimentos; 

 

b) Entrega dos reportes/declarações junto das entidades recetoras de descontos nos 

vencimentos, nomeadamente CGA, Segurança, Social, ADSE, AT e outras; 

 
c) Receção dos certificados de Isolamento Profilático e remessa aos respetivos serviços e 

organismos do MF; 

d) Disponibilização de documentação necessária para prestação de cuidados de saúde em 

acidentes de serviço; 
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e) Acompanhamento de processos jurídicos e de contencioso com prazos de resposta 

críticos; 

 
f) Apoio aos gabinetes ministeriais. 

 

V - PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 

A prevenção é fundamental para, individual e coletivamente, contribuirmos para a contenção e 
desejável eliminação do COVID-19, pelo que é muito importante serem tomadas medidas que 
garantam a nossa proteção, contribuindo, por essa forma, para a proteção dos nossos colegas de 
trabalho, das nossas famílias e da comunidade em geral. 

A principal medida de prevenção consiste na não realização de deslocações para áreas com infeção 
ativa – informação que pode ser consultada no site da DGS. 

Áreas com transmissão comunitária ativa: 
 

a) Ásia: 

 China, Coreia do Sul, Japão, Singapura 

 
b) Médio Oriente: 

 Irão 

 

c) Europa 

 Regiões de Itália: Emiglia-Romagna, Lombardia,Piemonte, Veneto 

São fortemente desaconselhadas todas as deslocações para essas regiões. 

1. Deslocações inadiáveis  a t ítulo individual ou profissional para áreas com 

infeção ativa 

 
Nas deslocações a título individual ou profissional para áreas com infeção ativa que se revelem 
absolutamente indispensáveis, é de extrema importância a prática de medidas de higiene, conduta 
respiratória, etiqueta e conduta social e práticas de segurança alimentar, para reduzir a exposição 
e transmissão da doença. Deverão ser escrupulosamente observados os seguintes 
comportamentos: 
 

a) evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias;  

 

b) lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas 

doentes;  

 

c) evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;  
 

d) adotar medidas de etiqueta respiratória - tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir 
(com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos e deitar o lenço de papel no lixo); 
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e) lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 
 

f) alterar a frequência e/ou a forma de contacto – evitar a aperto de mão/beijo. 

 
2. Como proceder se regressar de uma área afetada 

 
Ao regressar de uma área afetada, se apresentar sintomas sugestivos de doença respiratória, antes 
de se deslocar aos serviços de saúde ou ao seu local de trabalho, previamente, deve entrar em 
contacto com a linha SNS 24 através do número de telefone 808 24 24 24 e seguir 
escrupulosamente as instruções que lhe forem transmitas. 
 
Não procure os hospitais apenas para efetuar testes confirmatórios de infeção por COVID-19, dado 
que estes apenas são efetuados por indicação da Direção-Geral da Saúde quando devidamente 
justificado, o que obriga à transferência para um hospital de referência do Serviço Nacional de 
Saúde  
 

3. Procedimentos de prevenção a observar diariamente  

 
a) cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel ou com o braço sempre que espirrar ou 

tossir, nunca com as mãos e deitar o lenço de papel no lixo; 
 

b) lavar frequentemente as mãos com água e sabão (durante sensivelmente 20 segundos) 
e/ou utilizar uma solução à base de álcool (que tenha pelo menos 70% de álcool); 
 

c) evitar contacto próximo com pessoas que apresentem sintomas da doença; 
 

d) ao utilizar os sanitários é recomendável que antes de efetuar as descargas de água, feche 
a tampa da sanita; 
 

e) utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
 

f) evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 
 

g) higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 
 

h) não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 
 

i) manter os ambientes bem ventilados; 
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VI- PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO GERAL QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS NO LOCAL DE TRABALHO 
 

A SGMF tem divulgado informação sobre o COVID-19 disponibilizada pela DGS, nomeadamente 

através de afixação de cartazes em locais de passagem e de ponto de encontro, nos LCD,s instalados 

nas áreas comuns do edifício do Ministério das Finanças e através do seu serviço de Relações 

Públicas (distribuição via e-mail). 

Se estiver fora da SGMF e apresentar sintomas, deverá de imediato ligar para o SNS24 através do 
número 808 24 24 24. 

Na utilização do sistema biométrico para efetuar o registo da pontualidade e assiduidade deve 
utilizar-se, preferencialmente, a opção do reconhecimento facial. 

No entanto, se utilizar a opção de registo digital, antes e após utilizar o sistema biométrico, deverá 
utilizar-se a solução à base de álcool que se encontra no dispensador junto dos terminais.  

Para uma melhor higienização dos postos de trabalho, no final da jornada de trabalho, as secretárias 
e mesas de reuniões deverão ficar sem papeis e outros objetos dispensáveis em cima dos tampos. 

As secretárias e as mesas de reuniões deverão ser diariamente limpas com uma solução à base de 
detergente com lixívia e desinfetante. 

Deverão, tanto quanto possível, evitar-se as reuniões presenciais, utilizando-se os meios 
tecnológicos que temos disponíveis. 

Ao cumprimentarmo-nos, devemos evitar o contacto físico. 

A SGMF fornecerá a cada trabalhador um frasco de 250ml de álcool que deverá estar sobre a 
secretária, recomendando-se aos trabalhadores que antes de tocarem no teclado, rato e telefone, 
passem as mãos por álcool. 

Deverão ser diariamente higienizadas com uma solução à base de detergente e desinfetante as 

maçanetas e puxadores de portas e corrimãos de escadas. 

As portas deverão, sempre que possível ficarem encostadas (sem utilização do trinco), para que os 

contactos com as maçanetas e puxadores sejam reduzidos ao mínimo. 

 

1. Ocorrência de caso suspeito de infeção por COVID-19 de trabalhador(a) 
 

Definição de Caso suspeito 
 
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser 

adotada pela SGMF. A mesma definição consta da Orientação número 6/2020, de 26 de 

fevereiro e da Norma número 4/2020, de 23 de março, emitidas pela DGS. 
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Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 
(início súbito de febre ou tosse 
ou dificuldade respiratória) sem 
outra etiologia que explique o 
quadro 

 
 
E  

História de viagem ou residência em áreas com transmissão 
comunitária ativa nos 14 dias antes do início de sintomas  

OU 
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos 
sintomas  

OU 
Todas as pessoas que desenvol-
vam quadro respiratório agudo 
de tosse (persistente ou agrava-
mento de tosse habitual), ou 
febre (temperatura ≥ 38.0ºC), 
ou dispneia / dificuldade res-
piratória  
. 

  

 
 

2. Área de “isolamento” e  o(s) circuito(s) a observar no acesso  à mesma 
 

i. A colocação de um trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros 
trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 
propagação da doença transmissível na SGMF e na comunidade. 

 
ii. No edifício do Ministério das Finanças, a área de “isolamento” da SGMF é a sala 7 e a 

área de “isolamento” na área Governativa é a sala 12. No edifício do Arquivo 
Contemporâneo a área de “isolamento” será a sala de preparação de documentação. 
A identificação dos locais das salas de “isolamento” e respetivos circuitos estão 
devidamente referidos no anexo I ao presente Plano de Contingência. Estas salas de 
“isolamento” deverão estar equipadas por forma a possibilitar descanso e conforto ao 
trabalhador enquanto este aguarda a validação do seu estado de saúde pelas 
autoridades de saúde. As salas de “isolamento” disporão do seguinte equipamento: 

 

 telefone; 
 

 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador); 
 

 kit com água e alimentos não perecíveis; 
 

 contentor de resíduos com abertura não manual para sacos de plástico com 
espessura de 50 ou 70 mícron e sacos de plástico para este contentor; 

 

 solução antisséptica de base alcoólica-SABA, que deve estar disponível à entrada e 
no interior desta área; 

 

 toalhetes de papel; 
 

 máscaras cirúrgicas; 
 

 luvas descartáveis;  
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 termómetro.  
 

iii. Na sala de “isolamento”, ou próximo dela, deve existir uma instalação sanitária com 
doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com 
sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19). 

 
iv. Nas situações em que o trabalhador estiver sozinho numa sala, seja porque nesse dia 

os colegas que partilham o espaço não estão presentes nessa sala, seja porque já 
saíram ou porque o seu posto de trabalho é o único existente na sua sala de trabalho, 
a área de “isolamento” passa a ser a sua sala de trabalho. 

 
3. Procedimentos a observar perante o surgimento de um Caso Suspeito  

a) Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica (caso 
suspeito de COVID-19), deve informar por via telefone a chefia direta, dirigir-se para a área 
de “isolamento” e contactar de imediato a linha de SNS24 (808 24 24 24); 
 

b) O trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19) deve usar 
uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada 
pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou 
seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca 
e áreas laterais da face, sendo que, em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação 
a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a 
máscara estiver húmida, o trabalhador deve, de imediato, substituí-la por outra; 
 

c) A Chefia direta deve contactar de imediato a Gestão de Topo da Secretaria-Geral e a ESST 
através da Dr.ª Frederica Chátillon (extensão 11161), da Dr.ª Sónia Madaleno (extensão 
11279), da Dr.ª Nélia Pereira (extensão 11058), ou do Dr. Luís Costa (extensão 11250), que 
de imediato assegurarão a assistência necessária ao trabalhador. Esta assistência deve ser 
feita pelo telemóvel ou pelo telefone para evitar possíveis riscos de contágio. A ESST 
apoiará a chefia direta na assistência necessária ao trabalhador; 
 

d) A assistência ao trabalhador em isolamento terminará quando estiverem concluídos os 
procedimentos definidos pelo SNS24 para o trabalhador que está na área de “isolamento”. 
A chefia direta ou qualquer um dos membros da ESST identificado no ponto anterior, 
recebe e acompanha a equipa médica que for enviada pela linha SNS24 (INEM ou outra), 
indicando-lhe onde fica a área de isolamento, mas só o deve fazer depois de colocar uma 
máscara cirúrgica e calçar luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 
básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos; 
 

e) O isolamento termina com as orientações recebidas pelo SNS24 e pelas Autoridades de 
Saúde, devendo-se seguir todos os procedimentos que por estas entidades forem 
designados, procedimentos esses que poderão ultrapassar a área do isolamento. 

4. Procedimento perante um Caso Suspeito validado 

a) Perante um caso suspeito validado a DGS ativa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde 
Local, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta 
do trabalhador informa o responsável dos recursos humanos através do endereço de e-
mail DGRH.SGMF@sgmf.gov.pt e a ESST através do endereço de e-mail esst@sgmf.gov.pt 
da existência de um caso suspeito validado na SGMF; 

mailto:DGRH.SGMF@sgmf.gov.pt
mailto:esst@sgmf.gov.pt
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b) Perante um caso suspeito validado, a SGMF seguirá os procedimentos definidos na 

Orientação n.º 6/2020, de 26 de fevereiro da DGS e os que vierem a ser definidos pela DGS, 
bem como as instruções emanadas pelo INEM, INSA e Autoridade de Saúde Local; 

c) O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interdito até à sua limpeza 
e desinfeção (descontaminação); 
 

d) A ESST informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do trabalhador 
e o Secretário-Geral informa os restantes trabalhadores da existência de Caso Suspeito 
validado; 
 

e) A área de isolamento será limpa e desinfetada (descontaminação); 
 

f) Será reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente das superfícies frequentemente 
manuseadas e mais utilizadas pelo trabalhador, designadamente limpeza e desinfeção do 
seu posto de trabalho (incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo trabalhador); 
 

g) Os resíduos do Caso Suspeito validado deverão ser armazenados em saco de plástico com 
espessura de 50 ou 70 mícron que, após ser fechado, deverá ser segregado e enviado para 
operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

VII- EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
 
Durante a vigência deste Plano de Contingência, deverão ser adquiridos os equipamentos e 
produtos necessários para mitigar os riscos de contágio, nomeadamente: 
 

 solução antisséptica de base alcoólica (SABA) a disponibilizar em sítios estratégicos 
(ex. zona de refeições, registo biométrico, “área de isolamento” da SGMF, portarias); 
 

 máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas de COVID-19 
(caso suspeito de COVID-19); 
 

 máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, 
pelos trabalhadores que prestam assistência ao Trabalhador com sintomas de 
COVID-19 (caso suspeito de COVID-19); 
 

 toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros 
locais onde seja possível a higienização das mãos, bem como nas áreas de 
“isolamento”; 
 

 três contentores de resíduos com abertura não manual para sacos de plástico com 
espessura de 50 ou 70 mícron e sacos de plástico com esta espessura para estes 
contentores que devem estar nas áreas de “isolamento”; 
 

 equipamentos de limpeza com base em detergente e desinfetante; 
 

 três termómetros digitais para medir a febre, um para cada área de “isolamento”; 
 

 compressas e álcool etílico para as áreas de “isolamento”; 
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 cada trabalhador da SGMF e da AG deverá ter, enquanto estiver em vigor este Plano 
de Contingência, um frasco de álcool etílico sanitário de 250ml que tenha, pelo 
menos, 70% de álcool para desinfetar as mãos com regularidade. 

 

VIII- LIMPEZA E DESINFEÇÃO DIÁRIA 
 
Deverão observar-se os seguintes procedimentos: 

a) Devem ser utilizados equipamentos de limpeza de uso único, que devem ser eliminados ou 
descartados após utilização; 
 

b) Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após 
a sua utilização (ex. baldes e cabos); não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido 
na limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis; 
 

c) O planeamento de higienização e limpeza deve ser relativo aos revestimentos, aos 
equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas 
(ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador); 
 

d) A limpeza e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, 

seguido de desinfetante. 

 

IX - VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 
 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no momento, mas 
que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 
 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser classificado de alto risco de 
exposição ou de baixo risco de exposição: 
 

Risco de exposição Alto 

Descrição 

 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 

metros) do Caso;  

 Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve 

com este em espaço fechado;  

 Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

Tipo de vigilância 
 Monitorização ativa, pela Autoridade de Saúde Local, durante 14 dias desde a 

última exposição;  
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 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse 

ou dificuldade em respirar;  

 Restringir o contacto social ao indispensável;  

 Evitar viajar;  

 Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias, desde a data 

da última exposição. 

 

Risco de exposição Baixo 

Descrição 

 Teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado 

Ex. movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 

15 minutos, tosse ou espirro). 

 Trabalhador que prestou assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha 

seguido as medidas de prevenção 

(ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das 

mãos). 

Tipo de vigilância 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse 

ou dificuldade em respirar; 

 Acompanhamento da situação pelo médico do trabalho. 

 

X - OUTRAS MEDIDAS A CONSIDERAR EM CASO DE NECESSIDADE  

Poderão ser ativadas outras medidas adicionais que mitiguem ainda mais o risco de contágio e 
propagação do COVID-19, designadamente. 

 
a) Encerramento temporário ao público dos serviços de biblioteca e arquivo; 

 

b) Determinação, se tal se justificar, da realização do trabalho à distância (teletrabalho), com 
recurso a meios tecnológicos de informação e comunicação; 
 

c) Fornecimento aos trabalhadores de equipamentos (computadores, telemóveis, acesso à 
VPN, entre outros) adequados para a realização do teletrabalho; 
 

d) Restrição de reuniões presenciais, devendo ser privilegiada a reunião à distância, através 
de meios tecnológicos de informação e comunicação; 
 

e) Comunicação aos trabalhadores dos procedimentos sobre justificações de faltas no caso de 
ausência relacionada com o COVID-19; 
 



   

12 
 

f) Suspensão de visitas guiadas à biblioteca; 
 

g) Suspensão da entrada na SGMF de grupos de visitantes; 
 

h) Avaliação das condições de funcionamento dos serviços de cafetaria, podendo, 
inclusivamente, proceder-se ao seu encerramento temporário. 

 
O presente Plano de Contingência, uma vez aprovado pelo Secretário-Geral, será enviado por e-

mail a todos os trabalhadores da SGMF e também remetido à Direção-Geral da Administração e do 

Emprego Público, nos termos do Despacho n.º 2836-A/2020, sendo publicitado através da intranet 

da SGMF para além da sua afixação nos placards disponíveis da SGMF. 

XI – APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

É aprovado por despacho do Secretário-Geral o Plano de Contingência da SGMF, que entra 

imediatamente em vigor, revogando o anterior Plano aprovado no dia 11 de fevereiro do ano em 

curso. 

O Plano de Contingência ora aprovado será objeto das atualizações que as circunstâncias 

imponham. 

 

Lisboa, 9 de março de 2020 
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ANEXO I 
 

Áreas de “isolamento” e os  circuitos até às mesmas 

1. A área de “isolamento” no edifício do Ministério das Finanças para o universo dos trabalhadores 

da SGMF, da UTAM, da CNC e da UMSPOS será a sala 7 localizada no corredor do piso 0 da ala 

que dá para a Rua da Alfândega, conforme fotografia abaixo. Esta sala tem no seu interior uma 

instalação sanitária devidamente equipada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os circuitos até às áreas de “isolamento” serão os seguinte: 

Da sala onde o trabalhador se encontre/ou trabalha, com sinais e sintomas de COVID-19 (caso 

suspeito de COVID-19), até à sala de isolamento, o trabalhador deverá seguir pela entrada que dá 

para os claustros e que dá acesso ao corredor do piso 0 da ala que dá para a Rua da Alfândega, ala 

onde se situa a sala 7, conforme fotografias abaixo. 
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O circuito da sala de “isolamento” até à saída do edifício será o seguinte: 

Na saída da sala de “isolamento”, sala 7, o trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 (caso 

suspeito de COVID-19), deverá seguir pelo corredor do piso 0, ala que dá para a Rua da Alfândega 

e sair pela porta que dá acesso à Rua da Alfândega, porta n.º 5A, conforme fotografia abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de ser necessária a paragem de uma ambulância, esta deve estacionar no local adequado 

a este estacionamento, local que se situa em frente da porta aqui referida, conforme fotografia 

abaixo. 
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2. A área de “isolamento” no edifício do Ministério das Finanças para os membros dos gabinetes 

será a sala 12 localizada no corredor do piso 2 da ala que dá para a Avenida Infante Dom 

Henrique, conforme fotografia abaixo. Uma vez que esta sala não dispõe de instalação sanitária, 

ficou atribuída a casa de banho do piso 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O circuito da sala de “isolamento” até à saída do edifício será o seguinte: 

Na saída da sala de “isolamento”, sala 12, o membro do gabinete com sinais e sintomas de COVID-

19 (caso suspeito de COVID-19), deverá descer do piso 2 para o piso 0 pelo elevador que se localiza 

de fronte da saída da sala e sair pela porta em frente ao elevador, que dá acesso à Avenida Infante 

Dom Henrique, onde poderá estacionar uma ambulância, em caso de necessidade, conforme 

fotografias abaixo. 
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3. A área de “isolamento” no edifício do Arquivo Contemporâneo será a sala de preparação de 

documentação, localizada no piso 0 junto da saída para o Largo do Terreiro do Trigo, n.º 29. Uma 

vez que esta sala não dispõe de instalação sanitária, ficou atribuída a casa de banho do piso 0 

que se localiza junto à saída para o Largo do Terreiro do Trigo, n.º 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O circuito da sala de “isolamento” até à saída do edifício será o seguinte: 

Na saída da sala de “isolamento”, sala de preparação de documentação, o trabalhador com sinais 

e sintomas de COVID-19 (caso suspeito de COVID-19), deverá sair pela porta que se localiza junto à 

sala de “isolamento”, que dá acesso Largo do Terreiro do Trigo, n.º 29, onde poderá estacionar uma 

ambulância, em caso de necessidade, conforme fotografias abaixo. 
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ANEXO II 
Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID -19 numa 

Organização 
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ANEXO III 
Materiais e equipamentos necessários à execução do Plano de Contingência  

 

Plano de contingência para o Coronavírus COVID-19 

Materiais e equipamentos necessários à execução do Plano 

 Telefone em cada uma das salas de "isolamento" 

 Cadeira ou marquesa para cada uma das salas de "isolamento" 

3 Contentores de resíduos com abertura não manual para sacos de plástico com espessura de 50 a 70 
mícron, um para casa sala de “isolamento” 

 Sacos de plástico para os contentores de resíduos com espessura de 50 a 70 mícron 

 Solução antisséptica de base alcoólica-Saba para cada uma das salas de "isolamento" 

 Dispensadores de desinfetante de mãos no edifício (SGMF e Área governativa) e no edifício do 
Arquivo Contemporâneo, em locais estratégicos (entradas, sala de refeição, junto ao registo 
biométrico, etc.) 

 Toalhetes de papel para cada uma das salas de "isolamento" 

 Máscaras cirúrgicas para cada uma das salas de "isolamento" 

 Luvas descartáveis 

 Termómetro para cada uma das salas de "isolamento" 

 Frascos de 250ml de álcool etílico sanitário com, pelo menos, 70% de álcool  

 Compressas 

 Kit com água e alimentos não perecíveis, um para cada sala de “isolamento” 

 kit com mascaras cirúrgicas, luvas descartáveis e álcool a disponibilizar aos dirigentes da cada unidade 
orgânica  
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