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1 Considerando a necessidade de adotar 
medidas que visem responder à infeção 
por SARS-Cov-2 (síndrome respiratória 
aguda grave (coronavírus 2), vulgo 
COVID-19), designadamente, quais os 
procedimentos que deverão ser 
implementados desenvolveu a Ordem dos 
Notários este plano de contingência.    

    

ENQUADRAMENTO

2Divulgar informação sobre a infeção por 
COVID-19 com vista a minimizar o seu 
impacto nos notários, seus trabalhadores 
e clientes.
Definir procedimentos em caso de 
contágio.
Descrever as orientações necessárias ao 
bom funcionamento dos cartórios 
notariais 
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#1 Plano de Prevenção Geral

PLANO DE PREVENÇÃO GERAL
1 1.1 PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE CORONAVÍRUS 

https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-e-respostas1.aspx

1.2 VÍDEOS INFORMATIVOS

COVID-19 Vídeo de apresentação de medidas 
gerais de proteção para o cidadão

https://youtu.be/MJmWJyWywIU

Recomendação de medidas de proteção individual 
e coletiva na prevenção da infeção com COVID-19

https://youtu.be/eLfKq5NvVFM 

1.3 INFORMAÇÃO RÁPIDA



#2 Plano de Prevenção - Diligências do Notário

PLANO DE PREVENÇÃO ESPECÍFICO 
- DILIGÊNCIAS DO NOTÁRIO

2 2.1 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE PREVENÇÃO RECOMENDADOS

- Informar os seus trabalhadores sobre os cuidados de prevenção geral, designadamente,              
  através dos meios disponibilizados no Ponto 1, da afixação nas instalações dos cartazes da    
DGS e de pelo menos uma sessão de formação.

- Dotar o Cartório Notarial dos meios adequados para prevenção de contágio, designadamente:

Toalhas de limpar
as mãos em papel

Solução antissética
de base alcoólica
(líquido desinfetante)

Kit com: 2 termómetros,
máscaras cirúrgicas,
luvas descartáveis, 
sacos de plástico

Desinfetante
para as mãosLenços de papel

- Definir procedimentos que evitem ou diminuam o contato pessoal não essencial através 
da utilização da videoconferência, correio eletrónico e telefone para efeito da          
prestação de informação e preparação de atos notariais.

- Realizar atos notariais fora das instalações do cartório apenas em casos de urgência 
e adotar as medidas de prevenção adequadas caso se desloque a uma unidade           
hospitalar. 

- Definir um local de isolamento para onde devem ser dirigidas as pessoas expostas ou 
que manifestem sintoma de infeção COVID-19 de acordo com a informação supra e 
informar os trabalhadores.

O local definido deve ser equipado com:

Solução antissética
de base alcoólica
(líquido desinfetante)

Toalhas de limpar
as mãos em papel

Máscaras cirúrgicas
Luvas descartáveis
Termómetro

Água Potável
Desinfetante
para superfícies

- Informar os seus trabalhadores do procedimento          
específico que deverá ser seguido em caso de infeção do 
notário e designar o trabalhador encarregado da sua 
execução.

- Preparar um plano para trabalho remoto e sempre que 
necessário recorrer ao auxílio de um técnico de                    
informática.
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PLANO DE PREVENÇÃO ESPECÍFICO 
- DILIGÊNCIAS DO NOTÁRIO

2 2.2 CONDUTA PESSOAL RECOMENDADA 

- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos;  

- Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, após o 
uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

- Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir ou após contato com doentes;

- Usar em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool a 70%;  

- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, 
com o antebraço fletido ou usar lenço de papel; 

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com                  
secreções respiratórias;  

- Adotar atitudes sociais que não impliquem contato próximo (ex. alterar a frequência 
e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e os utentes - evitar o aperto de 
mão, as reuniões presenciais, tomar especiais precauções no caso dos postos de 
trabalho partilhados).  

- higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias;

- Evitar contato próximo com pessoas com sinais ou sintomas de infeção                 
respiratória aguda;

- Quando, nos termos do presente plano de contingência, seja recomendado o 
uso de máscara, nunca descurar a higienização das mãos antes de colocar e 
após remover a máscara.

PLANO DE PREVENÇÃO ESPECÍFICO 
- DILIGÊNCIAS DO NOTÁRIO

2
Em complemento destas medidas, a DGS aconselha 
que quem tenha viajado para países com transmissão 
ativa:

- Evite permanecer em locais fechados e muitos frequentados 
nos 14 dias após o regresso;
- Esteja atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade 
respiratória; 

- Meça a temperatura corporal duas vezes por dia e registe os 
valores; 
- Verifique se alguma das pessoas com quem convive / contate de 
perto, desenvolve sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória); 

- Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus 
conviventes) não se deslocar de imediato aos serviços de saúde; 

- Telefonar para o SNS24 (800 24 24 24); 

- Seguir as orientações do SNS24



#3 Em caso de suspeita de contágio ou contáfio efetivo

 3.1 PROCEDIMENTO GERAL

SÍNTESE

A pessoa que apresentou os sintomas deverá ser dirigido para a  área de “isolamento” (com 
máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), e permanecer na mesma até 
à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, 
que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras 
biológicas para testes laboratoriais.

O acesso de outras pessoas à área de “isolamento” fica interditado exceto se a pessoa 
possivelmente infetada necessita de auxílio urgente.

EM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO
OU CONTÁGIO EFETIVO

3
DESCRIÇÃO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO

Procedimentos num Caso Suspeito

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um trabalhador na empresa com critérios compatí-
veis com a definição de caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento”,  definida 
no Plano de Contingência. 

A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias estabelecidas no Plano de Contingência da empresa. Nas situações necessárias 
(ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o empregador (ou chefia direta) assegura que seja prestada, a assistência adequada ao Trabalhador até 
à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 

O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta         
assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à 
higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador doente. 

O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 
Este trabalhador 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.
 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 substituí-la por outra. 



O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e sintomas 
e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o 
SNS 24 informa o Trabalhador: 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 define os procedimentos adequa-
dos à situação clínica do trabalhador;

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 
(LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

- Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. 
O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do                  
trabalhador. 

O trabalhador informa o empregador da não validação, e este último deverá 
informar o médico do trabalho responsável.

- Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde              
Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

A chefia direta do Trabalhador informa o empregador da existência de um caso 
suspeito validado na empresa. 

Na situação de Caso suspeito validado:

- O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com      
máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada 
da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela 
DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão 
colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais;

EM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO
OU CONTÁGIO EFETIVO

3

#3 Em caso de suspeita de contágio ou contáfio efetivo

- O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” 
fica interditado (exceto aos trabalhadores designados 
para prestar assistência); 

- O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local 
na identificação dos contactos próximos do doente (caso 
suspeito validado);

- O empregador informa o médico do trabalho responsável 
pela vigilância da saúde do trabalhador; 

- O empregador informa os restantes trabalhadores da existência 
de caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes    
laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação         
estabelecidos no Plano de Contingência.  

O caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” 
até à chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a 
restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador 
com outro(s) trabalhador(es).    

Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado 
nas instalações da empresa. 



#3 Em caso de suspeita de contágio ou contáfio efetivo

Procedimentos perante um Caso suspeito validado 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 
informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes laboratoriais 
e:   
- Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os               
procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção.
Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da empresa:

- Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação
da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. 
Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.

EM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO
OU CONTÁGIO EFETIVO

3

Na situação de Caso confirmado
- O empregador deve: 
- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;
- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior 
probabilidade de estarem contaminadas.
-Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);
- Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 
deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
- A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na 
empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente.

Procedimento de 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-1911. 
O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:

 “Alto risco de exposição” definido como:
- Trabalhador do mesmo Cartório Notarial
- Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;



#3 Em caso de suspeita de contágio ou contáfio efetivo

REALIZAÇÃO DE ESCRITURAS DE
JUSTIFICAÇÃO COM O PEDIDO
DE INSCRIÇÃO NA MATRIZ

6  -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. 

“Baixo risco de exposição” (casual) definido como:
- Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 
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(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que 
tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; 
etiqueta respiratória; higiene das mãos).

Perante um caso confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente,  deverão 
ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos,                       
relativamente ao inicio de sintomatologia.  

Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita        
articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve:

- Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);
- Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 
informar, aconselhar e referenciar, se necessário).

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como 
medida de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre 
durante 14 dias desde a data da última exposição do caso confirmado.

SIMPLEX NOTARIALEM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO
OU CONTÁGIO EFETIVO

3

Vigilância de contactos próximos

“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição”

-Monitorização atica pela Autoridade de 
Saúde local durante 14 dias desde a última 
exposição;
-Auto monitorização diária dos sintomas 
da COVID-19, incluindofebre, tosse ou 
dificulde em respirar;
-Restringir o contacto social e indispensável;
-Evitar viajar;
-Estar contactável para monitorização 
ativa durante os 14 dias desde a data da 
última exposição.

-A vigilância de contactos próximos deve ser a
seguidamente apresentada:

- Auto monitorização diária dos sintomas 
da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 
dificuldade em respirar; 
- Acompanhamento da situação pelo 
médico do trabalho.



#2 SIMPLEX 2020: Propostas da Ordem dos Notários#3 Em caso de suspeita de contágio ou contáfio efetivo

De referir que:

-A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir 
a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a                
verificação de tosse ou dificuldade em respirar;
- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem-se 
iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no ponto 3.1;
- Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 
encerrada para COVID-19. 

3.2 PROCEDIMENTO ESPECÍFICO 

- Em caso de suspeição ou efetiva infeção de um notário ou seu trabalhador informar a 
Ordem dos Notários logo que possível contactando o 213 468 176.  
- Se o infetado for um notário, o mesmo deverá designar o seu substituto que apenas 
deverá deslocar-se a esse cartório notarial após terem sido tomadas as medidas 
adequadas de higienização e avaliados os riscos de contágio e caso  o seu estado de 
saúde não o permita, caberá ao trabalhador mais velho ou o previamente designado 
pelo notário o dever de informar a Ordem dos Notários e executar os procedimentos 
previstos neste plano.
- Se o notário por alguma razão não puder indicar um substituto poderá a Ordem 
dos Notários por sua solicitação ou nos termos da Lei nomear um substituto, 
designadamente, um notário da bolsa.
- Se o infetado for um trabalhador, o notário deverá avaliar os riscos de contágio 
e ponderar com o auxílio das autoridades públicas e da Ordem dos Notários o 
procedimento subsequente.

EM CASO DE SUSPEITA DE CONTÁGIO
OU CONTÁGIO EFETIVO
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FONTES:

https://www.dgs.pt/corona-virus/home.aspx 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
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