
 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DA DRCALG 

No âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo Coronavírus (COVID-19) 

11.ª Atualização 

 

A evolução da situação epidemiológica em Portugal e, sobretudo, nos restantes Estados- 

Membros da União Europeia, tem evidenciado uma trajetória ascendente no que con-

cerne ao número de novos casos diários da doença COVID -19, estando a verificar -se, 

de igual modo, um crescimento acentuado da taxa de incidência e do índice de transmis-

sibilidade do vírus SAR-CoV-2. 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27/11/2021, altera as medidas 

na sequência da atual situação epidemiológica da COVID -19, e declara, a situação de 

calamidade entre as 00:00h do dia 1 de dezembro de 2021, até às 23:59 h do dia 20 de 

março de 2022, em todo o território nacional continental. 

 

Com tal Resolução antecipam-se os impactos que a época festiva do Natal que se apro-

xima pode ter. Com efeito, é expectável que a mesma resulte num aumento das intera-

ções sociais e dos convívios, devendo, por isso, adotar -se medidas com vista a prevenir 

a propagação do vírus no período de sensivelmente uma semana após o fim do ano. Fi-

xam-se, também, novas regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos, 

entre muitas outras. 

 

Entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2022 será obrigatória, nos termos do Decreto –Lei n.º 

79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, a adoção do regime de teletrabalho 

— sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições 

para as exercer — em todos os concelhos do território nacional continental.  

 

Para além da referida obrigatoriedade, a adoção do regime de teletrabalho é recomendá-

vel sempre que as funções em causa o permitam, em todo o território nacional continen-

tal. 

 
Assim, apresenta-se a 11ª versão do Plano de Contingência da Direção Regional de 
Cultura do Algarve (DRCAlg). 
 
Este plano não isenta a leitura da lei sobre a qual foi elaborado e que prevalecerá 
sempre, em caso de dúvidas. Site útil: https://covid19estamoson.gov.pt 
 
Devido à dinâmica do contexto epidemiológico e por de forma a adequar e flexibilizar a 
resposta, proceder-se-á à revisão e atualização deste Plano, sempre que tal se mostre 
necessário. 
 

https://covid19estamoson.gov.pt/


 
 

1. Serviços (Sede e Fortaleza de Sagres) 

1.1. Os espaços físicos e a organização do trabalho devem permitir o cumprimento das 

orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade para as Condições do Trabalho 

sobre a matéria, na estrita medida do necessário e neste caso sem necessidade de ser 

requerido pelo trabalhador. 

1.2. Os trabalhadores que estejam ao serviço, presencialmente, devem manter-se nos 

respetivos postos de trabalho e reduzir ao estritamente necessário a circulação no edifício, 

reiterando-se a recomendação de serem privilegiados contactos via telefone, correio eletrónico 

ou outros meios de contacto à distância. 

1.3. Todos os trabalhadores devem respeitar e dar rigoroso cumprimento às normas da DGS, 

designadamente o uso de equipamentos de proteção individual, desinfeção das mãos, etiqueta 

respiratória e distanciamento: 

• tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, 

nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo); 

• lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou 

após contacto direto com pessoas doentes; 

• evitar contactos próximos com terceiros. 

1.4. Nos casos em que o trabalhador não detenha gabinete individual, não seja possível 

distanciamento físico, os dirigentes e coordenadores deverão organizar planos de serviço, 

podendo os horários serem desfasados, em espelho ou outra forma que permita que se 

cumpra o distanciamento físico. Para reduzir as situações de contágio, deverão as portas dos 

gabinetes permanecer, sempre que possível, abertas. 

1.5. O uso de EPI é obrigatório, e o uso de máscaras mantém-se obrigatório para o acesso ou 

permanência nos espaços comuns, em todas as divisórias com mais de um trabalhador, bem 

como nos gabinetes sempre que acedam outros trabalhadores ou cidadãos/visitantes. Quem 

não estiver a usar máscara não pode aceder, permanecer ou utilizar os espaços ou 

monumentos da DRCAlg (ver abaixo). 



 
 
1.6. Os trabalhadores devem manter higienizados os seus postos de trabalho, bem como os 

equipamentos partilhados (como fotocopiadoras). Os trabalhadores devem acautelar a 

higienização das mãos, antes e depois da utilização e registo biométrico. O serviço assegurará, 

junto ao relógio de ponto, um dispensador com álcool e/ou álcool gel. 

1.7. As reuniões com interessados/requerentes, embora possam ocorrer presencialmente, a 

seu pedido ou no interesse do serviço, podem manter-se, preferencialmente, por qualquer 

meio à distância (ex.: correio eletrónico, telefone, videochamada, videoconferência). 

1.8. O atendimento geral poderá ser presencial, com recurso a marcação prévia, para além dos 

restantes meios de comunicação. 

1.9. Em alinhamento com as Resoluções do Governo e orientações da Direção Geral da Saúde 

(DGS), devem ser tomadas ainda as seguintes medidas: 

a) Os trabalhadores da DRCAlg, preventivamente, devem proceder à automonitorização diária 

de sintomas compatíveis com a COVID-19, designadamente tosse, falta de ar, mialgias, 

cefaleias, falta de paladar ou falta de olfato e febre (>380C), a qual deve ser aferida antes do 

trabalhador se deslocar para o local de trabalho; 

b) Caso o trabalhador apresente uma das sintomatologias da COVID-19, siga o protocolo de 

atuação definido pela DGS (ver quadro) e informando de seguida o seu superior hierárquico; 

c) Não sendo obrigatória as medições da temperatura corporal dos trabalhadores para efeitos 

de acesso ao local de trabalho, em todos os locais de trabalho, encontram-se termómetros sem 

contacto, que poderão ser acedidos pelos trabalhadores para, voluntariamente, poderem 

proceder a essa medição no decurso do horário de trabalho. O resultado das medições não fica 

armazenado no aparelho. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional ou reporte de situações, os trabalhadores poderão 

contactar os seus dirigentes ou a Dr.ª Margarida Costa (mcosta@cultalg.gov.pt), interlocutora 

da DRCAlg sobre o assunto COVID 19. 

 

mailto:mcosta@cultalg.gov.pt


 
 

Em caso de haver identificação, no local de trabalho, de um infetado por 

COVID 19, siga-se as indicações presentes na Informação nº 006/2020, de 

26/02/2020, da DGS, atualizada a 29-04-2021 «Procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância em empresas». Perante o aparecimento de sintomas 

(incluindo febre, tosse ou eventual dificuldade respiratória), o primeiro passo é 

ligar para o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhe forem dadas, 

conforme já anteriormente referido. 

Simultaneamente: 

1. Disponibilizar uma máscara cirúrgica, a ser colocada pelo próprio doente; 

2. Isolar o doente (numa sala isolada com casa-de-banho de uso exclusivo, 

se possível, disponibilizando água, alimentos, lenços ou toalhetes de papel, saco 

para recolha dos lenços e um meio de comunicar com ele, como por exemplo 

um telemóvel); 

3. Seguir as orientações dadas pelo SNS24 e aguardar tranquilamente. 

Estas indicações devem ser seguidas por todos os trabalhadores, 

especialmente da parte de quem faz atendimento ao público, quer na sede, 

quer nos monumentos. A página da DGS - Direção Geral de Saúde 

(https://covid19.min-saude.pt/) está a ser permanentemente atualizada, pelo 

que deve ser consultada com regularidade. 

Na sede, a sala de confinamento é de todo o edifício e encontra-se à 

entrada do estacionamento. A chave está com o segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teletrabalho 

2.1.Pela Resolução n.º 135-A/2021, de 27 de Novembro, entre outras medidas, recomenda-se a 

adoção do regime de teletrabalho, sempre que as funções em causa o permitam, sem prejuízo 

da manutenção das regras quanto ao desfasamento de horários, quando existentes. 

https://covid19.min-saude.pt/


 
 
2.2. Contudo, entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2022 será obrigatória, nos termos do Decreto –

Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, a adoção do regime de teletrabalho 

— sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para 

as exercer — em todos os concelhos do território nacional continental, devendo para o efeito 

os dirigentes organizarem os serviços e aferirem quem reúne essas condições. 

 

3. MONUMENTOS 

É permitido o acesso aos monumentos desde que: 

a) Se observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 

físico, uso de máscara, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 

previstas no presente Plano;  

b) Os trabalhadores dos Monumentos estejam devidamente equipados com EPI e permaneçam, 

preferencialmente, ao ar livre, abstendo-se de estarem muito próximos dos visitantes. 

c) Esteja sempre à disposição, do trabalhador e do visitante, desinfetante para as mãos. 

d) Trabalhadores e visitantes usem máscara nos espaços fechados, nomeadamente zona das 

bilheteiras (incluindo o torreão da Fortaleza), igrejas, centros interpretativos e Casa rural de 

Milreu. 

e) Quando ao ar livre e sozinhos, os trabalhadores poderão estar sem máscara, que devem 

colocar quando se dirigirem a outrem. 

3.1. - Concentração e fluxo de visitantes 

3.1.1. Deve continuar-se a dar entrada imediata aos grupos com guia, ficando apenas este a 

tratar dos bilhetes. 

3.1.2. Aquando da venda de bilhetes, o pagamento por TPA é preferencial, só sendo preterido 

em caso de falha técnica ou a pedido do visitante; no caso das reservas, deve optar-se por 

transferência bancária. 



 
 
3.1.3. As bilheteiras estão protegidas com estruturas em acrílico e há sinalização que garante as 

distâncias. Os trabalhadores, ainda que protegidos pelo acrílico, devem usar máscara, quando 

em contacto com os visitantes. 

3.1.4. A visita à igreja de Nossa Senhora da Graça, dentro da Fortaleza, e à Ermida de Nossa 

Senhora de Guadalupe têm a circulação marcada, de modo a criar um circuito único de visita. 

3.1.5. Embora tenha sido abolido o número máximo de pessoas em espaços fechados (Torreão 

da Fortaleza de Sagres e loja concessionada; interior da Ermida de Nossa Senhora de 

Guadalupe e respetivo Centro Interpretativo; Receção, Centro Interpretativo e Casa Rural das 

Ruínas Romanas de Milreu), deve seguir-se a Orientação da DGS nº 028/2020 de 28/05/2020 

atualizada a 05/10/2021. 

 

3. 2. Eventos 

3.2.1. Nos termos do n.º 2 artigo 13.º do Anexo à Resolução n.º 157/2021, de 27 de 

Novembro, sem prejuízo do disposto no seu n.º 4, o acesso a eventos de qualquer natureza, 

bem como espetáculos, depende da apresentação, por parte de todos os participantes: 

a) De Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 

25 de junho;  

b) De comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo ; ou  

c) De comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo. 

 

Por sua vez, o n.º 4 do preceito refere que o acesso a eventos de grande dimensão, eventos 

que não tenham lugares marcados, eventos que impliquem a mobilidade de pessoas por 

diversos espaços ou eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados, 

cobertos ou ao ar livre, depende:  

a) Da apresentação de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de 

teste ou de recuperação; 

b) Da apresentação de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado 

negativo; ou  



 
 
c) Da realização de teste com resultado negativo, nos termos a definir pela DGS e pelo Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.). 

 

Contudo, o n.º 5 prevê que a DGS defina o número de participantes até ao qual se considera 

«eventos de grande dimensão», bem como o número de participantes até ao qual, em eventos 

com a natureza dos referidos no número anterior, é dispensada a apresentação de Certificado 

Digital COVID da UE, nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação, de 

comprovativo de realização de teste com resultado negativo ou da realização de teste, 

passando em tais casos a aplicar -se o disposto no n.º 2. 

 

Ainda o n.º 7 do referido artigo 13.º do Anexo, estipula que sem prejuízo do dever de solicitar 

e verificar o cumprimento do disposto nos n.os 2 e 4 por parte dos organizadores do evento, a 

responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como pelos 

respetivos encargos, é do participante no evento. 

 
 
3.2.2. Se necessário, podem ser instituídos limites temporais desfasados de entrada e de visita, 

adaptados à dimensão do espaço ou do monumento cultural, de forma a evitar a concentração 

de pessoas no interior e à entrada do mesmo, designadamente, através do reforço da vigilância 

dos diversos espaços.  

3.2.3. Garantir que todos os colaboradores e utilizadores dispõem de máscara facial, nos 

termos da Orientação n.º 011/2021 da DGS, no momento de entrada, no decorrer do evento e 

no momento de saída. Deve ainda ser garantida a sua existência para facultar aos presentes se 

necessário no decorrer do evento.  

3.2.4. No local de visita, deve ser garantida a existência de contentores adequados e em 

número suficiente para o depósito de máscaras faciais.  

3.2.5. Nas entradas, saídas e pontos estratégicos do monumento visitado, sempre que aplicável, 

devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir, 

nomeadamente:  

a) Automonitorização de sintomas, com abstenção de participação caso existam 

sintomas sugestivos da COVID-19;  



 
 

b) Sinalética dos circuitos de circulação, regras de acesso e de utilização dos mesmos;  

c) Distanciamento físico entre pessoas na sua mobilidade, evitando aglomerados;  

d) Uso correto de máscara facial, por pessoas com idade superior a 10 anos, colocada em 

permanência;  

e) Cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e abstenção de contactos na 

presença de sintomatologia sugestiva de COVID-19, nos termos das Normas 004/2020 e 

020/2020 da DGS;  

f) Lavagem ou desinfeção das mãos.  

3.2.6. No momento de término de visita, a saída deve ser faseada e controlada pelos 

trabalhadores da DRCAlg, respeitando a ordem, de forma a evitar aglomerados de pessoas e 

filas de espera, fracionando a sua saída.  

3.2.7. Sempre que possível e aplicável, promover e incentivar o agendamento prévio para 

reserva de lugares por parte dos visitantes.  

3.2.7. Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies do monumento, 

com a utilização de produtos adequados, de acordo com a Orientação n.º 014/2020 da DGS.  

3.2.8. Assegurar uma boa ventilação dos espaços interiores, preferencialmente com ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação 

mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), de acordo com 

Orientação n.º 033/2020 da DGS.  

3.3. Procedimentos de limpeza 

Além dos procedimentos descritos, que devem ser cumpridos por todos os trabalhadores ao 

serviço e transmitidas, pelo Diretor da Fortaleza de Sagres e Ermida de Nossa Senhora de 

Guadalupe, aos trabalhadores dos espaços concessionados, realçam-se os procedimentos de 

limpeza a seguir nos espaços de trabalho dos Monumentos da DRCAlg: 

Bilheteiras e Lojas: Os balcões e vitrinas suscetíveis de estarem em contacto físico com o 

público devem ser regularmente desinfetados pelos trabalhadores que lá estão destacados. 

Antes da mudança de turno, os trabalhadores que saírem e os que entrarem, devem higienizar 

o seu posto de trabalho. 



 
 

Folhas plastificadas, audioguias e IPad: A sua utilização pelos visitantes depende da devida 

higienização. 

Sanitários: devem ser devidamente desinfetados em cada limpeza e o número de 

frequência das limpezas deve ser aumentado. 

 

4 - Salas de Confinamento (confira-se os termos definidos nos planos específicos de cada um): 

- Fortaleza de Sagres – sala de atendimento de grupos, sita no rés-do-chão do Corpo B. 

- Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe – Casa Rural (devendo ser evacuada de imediato). 

- Ruínas Romanas de Milreu – Gabinete técnico do centro de interpretação. 

 

Faro, 30 de Novembro de 2021 

 

A Diretora Regional, 

 

Adriana Nogueira 


		2021-11-30T17:14:34+0000
	ADRIANA MANUELA DE MENDONÇA FREIRE NOGUEIRA


		2021-11-30T17:14:43+0000
	ADRIANA MANUELA DE MENDONÇA FREIRE NOGUEIRA
	Entidade: Diário da República Eletrónico. Na qualidade de: Diretora Regional de Cultura do Algarve - Direção Regional de Cultura do Algarve. Subatributos: Cargo do Dirigente: Diretora Regional de Cultura do Algarve; Email do Dirigente: adriana.nogueira@cultalg.gov.pt; NIF da entidade onde exerce o cargo: 600083012; Nome da entidade onde exerce o cargo: Direção Regional de Cultura do Algarve


		2021-11-30T17:14:49+0000
	ADRIANA MANUELA DE MENDONÇA FREIRE NOGUEIRA




