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I. Introdução 

 
O Centro Paroquial do Estoril, apresenta neste documento, um conjunto de 

medidas, normas e procedimentos que tomou face à pandemia do vírus Covid-19 que 

está a assolar o nosso país. 

Com o intuito de proteger toda a população do CPE (utentes, pais, colaboradores 

e voluntários), é necessário conhecer os sintomas da doença, bem como as suas 

formas de transmissão, de modo a que, sem alarmismos, se possa adotar as medidas 

mais adequadas em termos de segurança e higiene. 

Neste sentido a nossa instituição procura com este plano de contingência, 

enfrentar e evitar, de modo adequado, um possível contágio viral, em estreita 

articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da 

comunidade educativa.  

O objetivo do Plano de Contingência é que num processo de retoma progressiva 

da atividade do CPE, possamos tomar as melhores medidas, de modo concertado e 

com precaução, usando todas as ferramentas que estão ao nosso acesso, 

nomeadamente o teletrabalho, as aulas a partir de casa, a redução de colaboradores 

em regime presencial para os que são estritamente necessários e as respetivas 

repercussões em toda a comunidade educativa e respetivos procedimentos. 

O Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverão 

ser aplicadas oportunamente, de modo articulado, em caso de necessidade. A sua 

elaboração é da responsabilidade de cada Instituição e inicia-se com a análise das 

possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas áreas críticas de 

atividade, perante diferentes cenários de absentismo e disfunção social. 

Apresenta-se, pois, o Plano de Contingência considerado como adequado, neste 

momento, em que nos encontramos na 3ª fase, podendo o mesmo ser revisto e 

atualizado face a novas informações ou desenvolvimentos da Covid-19. 
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II. Vírus: Covid-19 

1. Definição de caso suspeito, provável e confirmado 
A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à 

data de elaboração deste plano, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças Transmissíveis (ECDC). 

  

Caso suspeito − Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre 

ou tosse ou dificuldade respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + 

História de viagem ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 

dias antes do início de sintomas; OU − Doente com infeção respiratória aguda + 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-

19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; OU − Doente com infeção respiratória 

aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia.  

 Caso provável - Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou 

teste positivo para pan-coronavírus + sem outra etiologia que explique o quadro.  

 Caso confirmado - Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, 

independentemente dos sinais e sintomas. 

2. Vias de Transmissão 
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas, quando as pessoas tossem 

ou espirram; 

- Através do contacto com a boca, nariz ou os olhos, de mãos que 

contactaram com objetos ou superfícies contaminadas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 

1 mícron). 

 

3. Plano Nacional 
 A DGS lançou o Plano Nacional de Preparação e Resposta para a doença para 

o Coronavírus (COVID-19). 

Em função deste plano, nós vamos vivendo várias fases que poderão ter 

avanços e recuos, de acordo com o comportamento do vírus e que implicarão 

medidas adotadas pelo governo central, que terão consequências diretas no plano 

institucional. 
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III. O Plano 

1. Coordenador e Equipa Operativa 
A coordenação global do plano será assumida pelo Diretor do Plano, bem como 

por toda a Equipa de Planeamento (EP) e por toda a Equipa Operacional (EO). 

 

a) Diretor do Plano: Tem a responsabilidade de coordenar e aprovar o Plano de 

Contingência (Gonçalo Corrêa d’Oliveira); 

b) Equipa de Planeamento (EP): Tem a responsabilidade de colaborar na 

elaboração e no funcionamento do plano (Carolina Barata, Cristina Sargento, 

Inês Albino, João Pedro Santos, Luís Freire de Andrade, Mariana Formigal, 

Marta Teles); 

c) Equipa Operacional (EO): Equipa mencionada na cadeia de comando e 

controlo. Deve monitorizar e aplicar o plano.  

 

2. Plano de contingência da IPSS 
 

O Plano de contingência do Centro Paroquial do Estoril preconiza: 

- A identificação dos serviços essenciais, no sentido de facilitar a implementação 

dos procedimentos definidos pelo Estado e Autoridade de Saúde, na preparação para 

a resposta à Pandemia; 

- A identificação das condições, dos recursos e meios para que se assegure o 

funcionamento dos serviços mínimos; 

- A participação de entidades externas à instituição, no plano de contingência, 

nomeadamente o Centro de Saúde, Proteção Civil, Câmara Municipal de Cascais e 

Delegada de Saúde 

- A identificação da necessidade de garantir, previamente, determinados 

equipamentos de proteção contra a propagação da gripe; 

- A identificação das necessidades de aumentar temporariamente a reserva dos 

recursos materiais da instituição, nomeadamente, os alimentos de longa duração; 

- Os Procedimentos Internos adotados. 
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3. Medidas de proteção e distanciamento social 
Para que os efeitos causados pelo surto viral sejam reduzidos ao mínimo, toda a 

população do CPE deverá cumprir escrupulosamente as medidas de proteção e 

controlo. 

As medidas principais a reter nesta fase são: 

- Ficar em casa se tiver sintomas ou tiver menores com sintomas; 

- Usar sempre máscara; 

- Reduzir o contacto frente a frente entre o funcionário e o cliente, entre o 

cliente/cliente; funcionário/funcionário; familiar/cliente; familiar/funcionário. 

- Evitar reuniões presenciais e, quando as tiver, evitar a proximidade entre os 

interlocutores. Comunicar as informações e tomar decisões via telefónica ou via e-

mail; 

- Deitar imediatamente, no caixote do lixo, os lenços de papel usados; 

- Lavar as mãos, com água e sabão ou com solução antisséptica: 

• Antes e depois de prestação de cuidados de higiene e saúde aos 

clientes; 

• Entre procedimentos, no mesmo cliente, em locais corporais 

diferentes; 

• Antes de manipular alimentos, medicamentos ou material esterilizado; 

• Após ocorrer contaminação das mãos com fluídos orgânicos; 

• Após manipular roupa suja ou materiais contaminados; 

• Antes e após utilizar os sanitários; 

• Após remover as luvas; 

• Antes de mexer nos olhos, boca ou nariz; 

- Não cumprimentar pessoas com beijos, abraços e apertos de mão; 

- Limpar frequentemente as superfícies e objetos mais sujeitos a contacto, 

nomeadamente maçanetas de portas, balcão de secretaria e outros espaços que 

sejam utilizados por muitas pessoas; 

- Arejar frequentemente os espaços; 

- Trocar de luvas entre as prestações de cuidados a cada cliente e desinfetar 

as mãos; 

- Privilegiar o uso de escadas em detrimento do uso de elevador; 

- Privilegiar o teletrabalho, sempre que for possível. 
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- As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para a sala de 

isolamento do respetivo edifício, que será limpa e arejada regularmente e após a sua 

utilização por eventuais pessoas doentes; 

4. Medidas a adotar na sala de isolamento 
- A porta estará fechada e equipada com uma cadeira ou maca, um kit com água 

e alguns alimentos não perecíveis, um contentor de resíduos, um dispositivo 

doseador de solução antisséptica de base alcoólica para a desinfeção das mãos, 1 

termómetro, máscaras, luvas descartáveis e lenços de papel; 

- Verificar regularmente a temperatura corporal; 

- A área de isolamento tem ventilação natural, ou sistema de ventilação 

mecânica, e possui revestimentos lisos e laváveis (não possui tapetes, alcatifas ou 

cortinados); 

- Próximo desta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 

exclusiva do Trabalhador com Sintomas/Caso Suspeito; 

- Os responsáveis pelo acompanhamento dos utentes com sintomas são 

designados de acordo com as orientações da Equipa de Planeamento; 

- Ligar para SNS24 (808 24 24 24) ou, se a gravidade assim o justificar, para o 112, 

e seguir as orientações emanadas; 

- Após a evacuação do indivíduo os materiais e a sala serão devidamente 

desinfetados. 

5. Salas de Isolamento e utilização de WC 
- Colaboradores 

O colaborador deverá sair de imediato das instalações do Centro Paroquial do 

Estoril e contactar a SNS 24 e seguir as orientações emanadas. 

 

- Creche 

A sala de Isolamento da Creche (Piso 1). As crianças usarão a casa de banho ao 

lado do refeitório. 

 

- Pré-Escolar 

A sala de isolamento utilizada será o anfiteatro. As crianças utilizarão a casa de 

banho dos deficientes do Piso 1. 

 

- Colégio 
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A sala de isolamento utilizada será o balneário, com instalações sanitárias 

próprias. 

 

- Serviços Sociais 

A sala de isolamento utilizada será a sala de reuniões mais pequena e utilização 

da casa de banho nas imediações. A sala de isolamento do Centro de Dia será o 

gabinete de comunicação. 

 

IV. Impacto do surto viral sobre a Instituição 

Na fase pandémica é previsível que surjam casos de colaboradores ou utentes 

doentes, com possível comprometimento da vida da instituição devido ao 

absentismo daí decorrente. Perante um cenário de elevado absentismo dos 

colaboradores do Centro Paroquial do Estoril, a equipa de planeamento poderá ter de 

tomar a decisão de encerrar respostas ou reconfigurar o modo de funcionamento das 

mesmas, nomeadamente oferecer alguns serviços remotamente. 

1. Atividades prioritárias 
As atividades prioritárias desenvolvidas pela Instituição, deverão ser asseguradas 

e devem continuar durante a pandemia, desde que para isso se possuam os recursos 

humanos necessários para a execução destas. 

Durante este período deverá privilegiar-se, sempre que possível e necessário, o 

teletrabalho. 

 

As atividades que o Centro Paroquial do Estoril considera prioritárias em cada 

valência são: 

a) Serviços Administrativos 

Atividades Prioritárias 

Atendimento aos pais e pagamento de mensalidades. Atendimento telefónico. 

Contabilidade e tesouraria diária. 

 

b) Gestão de Pessoas  

Atividades Prioritárias 

Atendimento aos colaboradores e comunicação com o SNS 

 

c) Serviço de Apoio Domiciliário 
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Atividades Prioritárias 

Cuidados de Higiene Pessoal, alimentação, tratamento de roupa transporte da 

alimentação e apoios técnicos (fisioterapia e terapia ocupacional).   

 

d) Centro de Dia  

Atividades Prioritárias 

Alimentação, realização de visitas ao domicílio e serviços especializados em 

casa (fisioterapia e terapia ocupacional).   

 

e) Serviço de Apoio à Família 

Atividades Prioritárias 

Distribuição de alimentos às famílias e atendimentos de emergência. 

 

f) CAFAP  

Atividades Prioritárias 

Contactos supervisionados entre familiares; atendimentos e visitas 

domiciliárias de emergência. 

 

 

g) RSI  

Atividades Prioritárias 

Organização e distribuição do POAPMC e do apoio alimentar (mercearia), 

realização de algum trabalho burocrático e breves atendimentos para 

resolução de questões prementes. 

 

h) Área Educativa – CRECHE  

Atividades Prioritárias 

Acompanhamento lúdico pedagógico e alimentação das crianças. 

Reuniões com a família através da plataforma WEBEX. 

 

i) Área Educativa – PRÉ- ESCOLAR 

Atividades Prioritárias 

Acompanhamento lúdico pedagógico e alimentação das crianças. 

Reuniões com a família através da plataforma WEBEX. 
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j) Área Educativa – COLÉGIO 

Atividades Prioritárias 

Cumprimento do currículo e das atividades de ensino-aprendizagem do Ensino 

Básico. 

Reuniões com a família através da plataforma WEBEX. 

 

k) GAP 

Atividades Prioritárias 

Apoio psicopedagógico  
Apoio psicológico 

  

l) Serviços operacionais 

Categoria Atividades Prioritárias 

Manutenção 

e Portaria 

Assegurar o funcionamento das instalações; controlo de 

entradas e saídas do CPE. 

Motorista Ida ao banco e outras deslocações necessárias. 

Lavandaria Lavagem dos lençóis da cama, roupa dos utentes da SAD e 

Creche. 

Cozinha Confeção das refeições. 

Limpeza (em 

articulação 

com serviços 

externos) 

Limpeza do edifício com especial atenção aos refeitórios, casas 

de banho e salas de crianças. Limpeza frequente das 

maçanetas das portas. 

 

 

 
c) Voluntariado 

Categoria Atividades Prioritárias 

SAD Distribuição de almoços e acompanhamento a serviços. 

SAF Recolha de alimentos nos supermercados 

Receção e distribuição de alimentos 

Centro de Dia Acompanhamento a idosos (atividades e almoços) 

Creche Apoio nos almoços e nas atividades 

Biblioteca Catalogar, apoiar na procura de livros e leitura  

Auditório Bilheteira e Frente de Sala 
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2. Impacto no funcionamento  
Para a realização destas atividades, a equipa de planeamento deve encontrar 

medidas e respostas que permitam a realização das atividades, nomeadamente: o 

teletrabalho, equipas “em espelho”, de modo a que caso haja um episódio de infeção, 

possa intervir outra equipa, assegurando o serviço, diminuição de horário, etc. 

Compete ainda à equipa de planeamento avaliar sistematicamente as medidas, 

adequando à evolução da pandemia, de acordo com as orientações emanadas pela 

DGS. 

Todos os colaboradores têm conhecimento do plano e o cumprimento do mesmo 

é acompanhado pela equipa operacional. 

Os Pais e Utentes do Centro Paroquial do Estoril, também receberão uma circular 

(consultar capítulo V) com as informações necessárias. 
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V. Procedimentos Internos 

1. Cadeia de “comando e controlo”1 
Abertura e fecho de Portas 
António 
Monteiro 

Joaquim 
Pacheco 

José Batista Carlos 
Valadas 

Augusto 
Fernandes 

Serviços Administrativos 
Marta Fonseca Fernanda 

Cunha  
Graça 
Lourenço  

  

Área Social 
Mariana 
Formigal 

Catarina 
Pissarra 

Vera Costa Iolanda 
Costa 

Joana Bicho 

Creche e Pré-escolar 
Marta Teles Joana Quadros Madalena 

Nabais 
  

Colégio 
Cristina 
Sargento 

Carolina Barata Joana Melo Joel Frazão Tânia Soares 

Limpeza 
Joana Romão João Pedro 

Santos 
   

Cozinha 
Joana Romão Maria Carmo 

Teixeira 
Fátima Martins Renato 

Sossai 
 

Manutenção 
Miguel Santos João Pedro 

Santos 
   

Voluntariado 
Maria João 
Archer 

    

 
 

2. Área Social 
As equipas da Área Social do Centro Paroquial do Estoril pretendem, com este 

documento (anexo I), apresentar um conjunto de medidas, de carácter obrigatório, 

com o objetivo primordial de manter a segurança de todos os colaboradores e 

beneficiários. 

3. Creche e Pré-Escolar 
No ano letivo 2020/2021 a Creche e Pré-Escolar entra em funcionamento a 3 de 

setembro.  

 
1 A lista de contactos encontra-se com o responsável de cada área. 
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Para o melhor funcionamento desta resposta, foram apresentadas um conjunto 

de Medidas de Proteção Sanitária (anexo II), com o objetivo primordial de manter a 

segurança de todos os colaboradores e crianças/alunos. 

 

4. Colégio 
No ano letivo 2020/2021 o Colégio entra em funcionamento, de forma faseada, 

com atividades letivas a partir de 9 de setembro.  

Para o melhor funcionamento desta resposta, foram apresentadas um conjunto 

de Medidas de Proteção Sanitária (anexo III), com o objetivo primordial de manter a 

segurança de todos os colaboradores e alunos. 
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VI. Avaliação 

Este plano de contingência será avaliado e atualizado sempre que necessário, 

em função das alterações de datas de reabertura das diferentes respostas do CPE, e 

também em consonância com as informações científicas e médicas que vão 

surgindo. 

Após a fase pandémica, a equipa de planeamento deverá avaliar o plano de 

contingência e os aspetos positivos e negativos de modo a poder melhorar numa 

situação de crise que possa ocorrer. 
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VII. Anexos 

Anexo I - Área Social 
 

De acordo com o memorando enviado pela Direção, no CPE: 

• Nenhum colaborador pode trabalhar com sintomas sugestivos COVID 19 - como 

febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

• Evitar o contacto com pessoas que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19, 

como febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

• Utilizar, de preferência, serviços telefónicos ou eletrónicos, para entrar em 

contacto com os beneficiários ou outros serviços;  

• Cumprir com as regras de etiqueta respiratória;  

• Todos os colaboradores do CPE deverão utilizar adequadamente as máscaras 

durante a permanência no CPE; 

• Nos casos em que se justifique, todos os funcionários que estão na primeira linha 

de contacto com utentes devem igualmente usar luvas e viseiras; 

• A viseira não substitui a máscara é um reforço de proteção, não um substituto; 

• Manter o cuidado acrescido na lavagem e desinfeção das mãos, assim que entram 

no Centro e ao longo do período laboral; 

• Cabe a cada colaborador manter igualmente cuidados adicionais de desinfeção 

dos seus postos de trabalho (computadores, ratos, telefones, cadeiras, e todo o 

material utilizado pelos beneficiários); 

• Nos espaços comuns, como gabinetes, deve-se respeitar um distanciamento 

adequado (1,5m – 2m) 

• Não se devem partilhar artigos pessoais;  

 

a) Relativamente ao atendimento presencial: 

 

• Considerando-se que a prevenção é, no presente, a forma mais eficaz de proteção 

das pessoas face ao COVID 19, e até indicação contrária pela Autoridade de Saúde 

Pública, devem os serviços manter-se em funcionamento ainda que reduzindo o 

fluxo de utentes em presença e reduzindo o número de atendimentos presenciais ao 

mínimo essencial. Assim, não deverão ser efetuados atendimentos sem marcação 

prévia e, preferencialmente, só deverão ser efetuados atendimentos de emergência;  
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• Não obstante devem ser asseguradas todas as avaliações e intervenções de 

emergência social que ocorrem pelo funcionamento dos serviços, encaminhadas 

pelos parceiros ou sinalizadas pela comunidade; 

• Todos os atendimentos realizados em âmbito de acompanhamento, ou seja, de 

cidadãos e famílias já conhecidas dos serviços e com plano de intervenção em curso, 

devem, na medida do possível, recorrer a formas alternativas de realização de 

contacto (telefone, videochamada, etc.) mantendo sempre disponibilidade das 

equipas técnicas por estas mesmas vias; 

• Os atendimentos marcados (das Equipas RSI e SAF) deverão ser realizados na sala 

de reuniões grande (do SAD) para se manter o distanciamento social adequado. 

Apenas permitido estarem um máximo de 3 pessoas na sala; 

• Os atendimentos marcados da Equipa CAFAP deverão ser realizados nas salas das 

visitas, sendo permitido um máximo de 4 pessoas na sala; 

• Realizar questionário de despiste e medir a temperatura de todos os membros 

familiares. Deverão ser pedidas (oralmente) autorizações prévias para a medição da 

temperatura aos utentes; As temperaturas não serão registadas; 

• No caso da temperatura ser igual ou superior a 38º, o contacto não se pode 

realizar. Seguir as orientações da DGS; 

• O beneficiário deverá vir ao atendimento de máscara e deverá desinfetar as mãos 

à chegada; 

• A sala de atendimentos deverá ser desinfetada após cada atendimento, pelo 

colaborador (Kit desinfeção - chão, cadeiras, mesas, maçanetas); 

• Os atendimentos deverão ser espaçados no tempo (min. 30m) para dar tempo 

para a desinfeção e arejamento;  

 

b) Relativamente às visitas domiciliárias: 

 

• À exceção do SAD e Centro de Dia, não deverão ser efetuadas visitas domiciliárias. 

Quando for necessário realizar visitas domiciliárias (em situações de emergência), 

deverá ser obrigatório o uso de máscara cirúrgica, viseira, luvas, álcool gel, touca 

para o cabelo, bata descartável,  proteção dos sapatos e manter o distanciamento 

social;  

• No decurso da visita domiciliária devem todas as partes atender à rigorosa 

aplicação das regras de etiqueta respiratória, lavagem correta das mãos e outras, 

divulgadas pela DGS; 
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• O equipamento deve ser descartado após cada acompanhamento assegurando-

se que o mesmo é colocado em saco fechado no lixo comum.  

 

 

 

 

 

c) Relativamente às especificidades de cada Resposta Social: 

 
Centro de dia 

Medidas a considerar:  

• Utilização de farda e calçado de uso exclusivo na instalações do Centro de 

Dia; 

• As colaboradoras devem fardar-se e desfardar-se no WC exclusivo para o 

efeito;  

• As fardas são lavadas diariamente na Lavandaria CPE; 

• As colaboradoras devem avaliar a temperatura aquando da chegada e da 

saída do CPE; 

• As colaboradoras devem avaliar a temperatura dos clientes à chegada ao CPE;  

• As colaboradoras devem usar  máscara FFP2 em todas as prestações de 

apoio;  

• As colaboradoras devem sensibilizar os clientes para a utilização de máscara; 

• As colaboradoras devem usar luvas na prestação de todos os serviços; 

• As colaboradoras devem usar viseira ou óculos de proteção na prestação dos 

serviços em casa dos clientes; 

• Este material deve ser desinfetado depois de cada utilização; 

 

Centro de dia em Casa 

O Centro de Dia foi encerrado durante o estado de emergência. No entanto, no 

contacto regular com os idosos, foram sendo apresentadas necessidades cada vez 

mais urgentes, levando à reativação dos serviços, não no Centro, mas sim em casa 

de cada um. Para isso, as medidas de higiene e segurança são as seguintes: 

• Sempre que possível, a visita é realizada no exterior; 

• Apoios Terapêuticos: uso de máscara cirúrgica, viseira, bata, luvas e álcool gel; 
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• Nas visitas domiciliárias de acompanhamento técnico: uso de máscara 

cirúrgica, viseira, luvas, álcool gel e manter o distanciamento social; 

• Entrega de refeições: uso de máscara cirúrgica, viseira, bata, luvas e álcool gel. 

As refeições são entregues em recipientes descartáveis; 

• No final de cada visita tem de se deitar fora o material de proteção (luvas, 

máscaras e batas descartáveis, toucas), desinfetar as mãos e a viseira; 

• Quando se acompanha os idosos a consultas, deve-se garantir que todas as 

normas de segurança e higiene são cumpridas. 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Este serviço manteve-se ativo durante todo o estado de emergência. Foram 

implementadas as seguintes medidas:  

• As colaboradoras devem fardar-se e desfardar-se no CPE;  

• As fardas são lavadas diariamente na Lavandaria CPE; 

• As colaboradoras devem avaliar a temperatura aquando da chegada e da 

saída do CPE; 

• As colaboradoras devem avaliar a temperatura dos clientes à chegada ao 

domicílio e comunicar com a Direção técnica, caso se verifique temperatura 

igual ou superior a 38º; 

• As colaboradoras devem usar  máscara FFP2 em todas as prestações de 

apoio;  

• As colaboradoras devem sensibilizar os clientes para a utilização de máscara 

durante a prestação de cuidados; 

• As colaboradoras devem usar luvas na prestação de todos os serviços, tal 

como realizado anteriormente; 

• As colaboradoras devem usar viseira ou óculos de proteção na prestação dos 

serviços em casa dos clientes, salvo nas situações em que não seja possível 

durante o banho, por dificuldades causadas pelo embaciamento; 

• Este material deve ser desinfetado sempre que saem de um domicílio; 

• As colaboradoras devem usar fatos de proteção impermeáveis descartáveis 

em todos os clientes cuja higiene é realizada no wc, em todos os clientes que 

se deslocam ao exterior para fazer hemodiálise, bem como em todos os 

clientes identificados pela direção técnica;  
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• As colaboradoras devem usar batas descartáveis impermeáveis nos clientes 

acamados e em todos os que forem indicados pela direção técnica; 

• As colaboradoras devem usar um avental descartável em cada cliente, por 

cima do fato ou da bata, sempre que realizam cuidados de higiene pessoal; 

• As colaboradoras devem usar uma touca durante o período de trabalho;  

• As colaboradoras devem utilizar proteções de pés descartáveis em todos os 

domicílios e devem coloca-los à entrada de casa dos clientes; 

• No final de cada visita devem colocar todo o material usado num saco, o qual 

deve ser fechado e colocado no contentor do lixo mais próximo. De seguida 

devem desinfetar as mãos e a viseira; 

• A retirada de todo o material (EPI) deve ser feita de acordo com as orientações 

definidas pela DGS; 

• Para a entrega de refeições as colaboradoras devem usar máscara  

viseira/óculos,  avental, luvas e álcool gel. Sempre que exista 

acompanhamento da refeição, devem usar ainda uma bata descartável;  

• As refeições são acondicionadas em recipientes descartáveis; 

• A sala das colaboradoras do SAD deverá ser desinfetada ao final de cada dia 

(chão, cadeiras, mesa, armários, maçanetas), bem como o WC adjunto;  

• As viaturas estão equipadas com um kit de limpeza, para se proceder a uma 

regular higienização. Existe ainda uma desinfeção semanal das A ACT 

recomenda que quando os veículos forem utilizados por mais do que uma 

pessoa, deve ser observado o distanciamento possível e é de considerar a 

utilização de máscara pelos ocupantes, sobretudo nos casos em que não for 

possível limitar significativamente a lotação do veículo; 

• Garantir que, nos intervalos, as colaboradoras comem fora da viatura de forma 

a garantir o distanciamento social. 

 
 

Equipa Rendimento Social de Inserção (RSI) 

A equipa tem-se mantido em Teletrabalho, indo apenas ao CPE em situações muito 

específicas, como a organização e distribuição do POAPMC, realização de algum 

trabalho burocrático e breves atendimentos para resolução de questões prementes. 

A proposta passa por regressarem ao local de trabalho quando necessário, 

garantindo que apenas estarão na sala um máximo de 4 colaboradores, mantendo-se 
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a restante equipa em teletrabalho. O uso de máscara é obrigatório, bem como 

garantir o distanciamento social. 

 

Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) 

• Quando a equipa tiver necessidade de trabalhar no CPE, deverão usar máscara e 

garantir a distância social (ex. Sala 1 máximo 2 pessoas; Sala 2 máximo 1 pessoa); 

• Retoma gradual das visitas supervisionadas presenciais; 

• Privilegiar os contactos e atendimentos dentro dos horários do CPE – entre as 9h 

e as 19h de 2ªfeira a 6ªfeira. A partir de setembro 2020, serão retomados os 

contactos aos Sábados. Este horário será a regra, mas poderão haver exceções, 

mediante avaliação. Se for este o caso, haverá uma pessoa do PEF, responsável pela 

chave do gabinete da secretaria, de forma a garantir a abertura e fecho da porta de 

entrada; 

• As técnicas vão buscar e levar os familiares à entrada do estabelecimento;  

• O nº de pessoas permitido no Ponto de Encontro são: 3 familiares e uma técnica; 

• Realizar questionário de despiste e medir a temperatura de todos os membros 

familiares. No caso da temperatura ser igual ou superior a 38º, o contacto não se 

pode realizar. Seguir as orientações da DGS.  

• É obrigatório o uso de máscara, acima dos 10 anos de idade; 

• Sempre que possível e adequado, realizar contactos entre familiares num espaço 

ao ar livre (à frente do auditório); 

• Só será utilizado material possível de desinfetar (brinquedos de plástico, jogos de 

tabuleiro - tirar tudo o que tem pelo e tecido);  

• Após cada atendimento/contacto, a sala será desinfetada (chão, cadeiras, mesas, 

brinquedos, maçanetas) e haverá um tempo de intervalo entre as várias sessões de 

pelo menos 30m (utilizar o kit higiene covid 19, esfregona, balde e lixívia); 

• O acompanhamento das famílias e a articulação com as entidades interconcelhias, 

 CPCJ, EMAT e tribunal privilegiam a utilização de meios de comunicação à distância 

(Correio electrónico, telefone e videochamada); 

• Os profissionais dos CAFAP e os profissionais de outras respostas sociais não 

devem partilhar as mesmas instalações sanitárias; 

• As famílias e os profissionais devem utilizar instalações sanitárias distintas. 

• É imperativa a limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores de eletricidade e 

torneiras após cada utilização;  
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Serviço de Apoio à Família (SAF) 

Mercearia 

• As idas à Mercearia vão ser marcadas por tipologia de cartão; 

• Retirar a senha e aguardar a sua vez no cimo da rampa;  

• Entrada obrigatória com máscara e desinfeção das mãos na entrada;  

• Entrada de 1 cliente de cada vez em loja; 

• Manter a distância de segurança à porta da Mercearia; 

• Tempo de permanência na loja máximo 10 m;  

• Desinfetar o balcão de pagamento após cada utilização; 

• A equipa deverá usar máscara e sempre que não estiver no balcão de pagamento 

(que terá uma proteção) tem de usar uma viseira; 

• Desinfeção diária do espaço (prateleiras e chão). 

 

POAPMC 

• A entrega dos cabazes deverá ser realizada com marcação; 

• Os beneficiários deverão utilizar máscara durante toda a entrega; 

• O carrinho deverá ser desinfetado após cada utilização; 

• A equipa deverá utilizar máscara e viseira no momento da entrega; 

• O armazém tem de ser desinfetado após cada entrega da SCMC e após cada 

entrega aos beneficiários (prateleiras e chão); 
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Anexo II - Creche e Pré-Escolar 
 

1. Indicações Gerais 
 
- Os Pais e Encarregados de Educação não podem circular pelo interior dos 
equipamentos, apenas pelo exterior nos locais indicados para o efeito; 
 
- Para entrar no Centro Paroquial do Estoril é obrigatório o uso adequado de 
máscara, para todos os adultos e a partir do 2º Ciclo; 
 
- Caso cheguem várias famílias ao mesmo tempo terão que aguardar em fila 
no exterior, com o devido distanciamento - 2 metros;  
 
- Cada criança deverá ter um calçado extra, em permanência na instituição, 
que será utilizado nas instalações; 
 
- Não será permitido que as crianças levem brinquedos de casa para a escola; 
 
- No período entre as 8h30 e as 17h30, as crianças permanecem 
exclusivamente com o seu grupo-turma. No período das 7h30 às 8h30 e das 
17h30 às 19h30, as crianças estarão numa sala comum da resposta social. 
 

Creche: Pré-escolar 
 
Entrada será feita pelo portão 
principal do Centro Paroquial do 
Estoril com a seguinte distribuição: 
 
Salas de Berçário e 1 ano - Hall de 
entrada e entrega no cimo das 
escadas (Piso 1) 
Salas de 2 anos – entrada pelo 
exterior e entrega da criança pelo 
exterior da sala (piso -1) 
 
Só é permitido entrar 1 
acompanhante por criança e apenas 
2 crianças podem entrar de cada vez 
entre o portão do CPE e o hall de 
entrada do edifício da Creche.   
 
 
Haverá apenas uma porta de entrada 
no edifício da creche para entregar e 
ir buscar as crianças, indicada pela 
sinalética “Entrada Creche”;   
 
À chegada à instituição, será medida 

 
Entrada será feita pelos 2 portões do 
Pré-escolar. 
- Salas de 3 anos, 4B e 4C – entrada 
principal – piso 0 
- Salas 5A e 5B – entrada pelo portão 
lateral e descem e entregam no salão 
polivalente (piso -1) 
- Salas 4A e 5C – entrada pelo 
parque de pré-escolar e entram pelas 
portas do lado exterior da sala. 
 
Só é permitido entrar 1 
acompanhante por criança e apenas 
1 criança pode entrar de cada vez 
entre o portão de entrada e a entrada 
do edifício do pré-escolar. 
 
 
Haverá duas portas de entrada no 
edifício do Pré-escolar para entregar 
as crianças indicada pela sinalética 
“Entrada Pré-escolar”;  
 
À chegada à instituição, será medida 
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a febre às crianças. Caso alguma 
criança apresente uma temperatura 
igual ou superior a 37.7º não poderá 
frequentar a Creche. 
Haverá uma bancada, onde será feito 
o registo de entrada e onde as 
crianças desinfetam as mãos com 
álcool gel e o calçado com tapete 
desinfetante. 
(Berçário e 1 Ano – Hall entrada 
2 Anos – exterior, junto às salas) 
 
 
 
No final do dia, os Encarregados de 
Educação deverão dar a indicação do 
nome da Criança, nos mesmos locais 
onde foi a entrega de manhã, para 
que a equipa possa entregar a 
criança e onde será feito o registo de 
saída.  

a febre às crianças. Caso alguma 
criança apresente uma temperatura 
igual ou superior a 37.7º não poderá 
frequentar o Pré-Escolar. 
Haverá uma bancada, onde será feito 
o registo de entrada e onde as 
crianças desinfetam as mãos com 
álcool gel e o calçado com tapete 
desinfetante. 
(5 A e 5 B – Polivalente 
4 A e 5C – No parque 
Restantes salas – hall entrada) 
 
 
No final do dia, os Encarregados de 
Educação deverão dar a indicação do 
nome da Criança, no hall do pré-
escolar, para que a equipa possa 
entregar a criança e onde será feito o 
registo de saída. 
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2. Implementação de Medidas de Organização Escolar  

 
- Os edifícios foram integralmente desinfetados; 
 
- Todos os funcionários utilizarão adequadamente máscaras durante a 
permanência no CPE; 
 
- Cada grupo de crianças estará com 2 elementos da equipa educativa; 
 
- Os espaços comuns serão desinfetados em espaços regulares; 
 
- As salas, brinquedos e o mobiliário serão regularmente desinfetados ao 
longo do dia pela equipa educativa; 
 
- Serão assegurados especiais cuidados na troca das fraldas, com 
higienização das mãos das educadoras/auxiliares e da criança, bem como da 
bancada de muda fraldas antes e depois de cada utilização; 
 
- A roupa suja da criança será colocada num saco fechado para entrega aos 
encarregados de educação no próprio dia; 
 
- Será dada prioridade às brincadeiras nos espaços exteriores ao longo do 
dia. 
 
- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, 
deve manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir 
uma melhor circulação de ar. 
 
- Os materiais individuais serão garantidos para cada atividade. 
 
- A equipa educativa efetuou os testes serológicos para despiste de Covid-19 
antes do início de funções; 
 

Refeições 
Creche  Pré-escolar 
Berçários:  
almoço às 11h00/lanche às 15h00 (na 
sala) 
 
1 Ano:  
almoço 11h30/lanche 15h00 (na sala)  
 
2 Anos:  
almoço 11h30/lanche 15h00 (na sala) 
 
 

3 Anos: almoço às 11h00/lanche 
15h00  
 
4 Anos:  
almoço às 11h45/lanche 15h30 
As refeições serão feitas no refeitório 
do edifício do pré-escolar  
 
5 Anos:  
almoço às 11h45/lanche 15h30  
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3. Fluxograma de procedimento em caso de alerta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*no caso de se comprovar contágio por covid 19, deverá permanecer em casa até indicação 
da Delegação de Saúde. 

AAE/Educadora deteta sintoma 
. Avisa coordenação pedagógica 

 

AAE/Educadora leva a criança para a sala de isolamento 
 (mantem a porta fechada) 

        . Confere e regista temperatura 
        . Contacta o encarregado de educação 
        . Contacta SNS  
 

AAE/Educadora presta cuidados à criança na sala de isolamento  
enquanto aguarda a chegada do enc. De educação 

 

Criança é entregue ao Enc. Educação  
alertado para as condições para regresso à 

Creche/Pré-Escolar: 
    . Período de resguardo* estipulado pelo SNS 
    . Declaração médica 
 

A ocorrência é: 
                                         . Registada pela equipa educativa 

. Divulgada /alertada aos restantes enc. educação do grupo 
da criança sintomática em caso de comprovar-se a origem contagiosa do 

sintoma 
 

Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente 

com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos 
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 
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4. Informações Adicionais 

 
- Lista de contactos de emergência das crianças/alunos no gabinete de 
coordenação da Creche e Pré-escolar; 
 
- Plano de Contingência do CPE disponível no site (www.cpestoril.pt); 
 
- Área de isolamento devidamente equipada; 
 
- Caso alguma criança/aluno apresente algum sintoma de doença, a família 
será contactada e a criança/aluno ficará com um adulto na sala de isolamento 
a aguardar a chegada do familiar ao CPE (esta informação será 
automaticamente dada a conhecer ao SNS que nos dará medidas a seguir). 
 
 
 
Contamos com o sentido de responsabilidade e colaboração de todos para a 
prossecução destas medidas que são fundamentais e de extrema 
importância. 



 

Setembro 2020 28 

Anexo III - Colégio 
 

 
1. Indicações Gerais 

 
- Os Pais e Encarregados de Educação não podem circular no recinto do 
Colégio /à exceção dos locais indicados para o efeito. 
 
- Para entrar no Centro Paroquial do Estoril é obrigatório o uso adequado de 
máscara, a todos os adultos e aos alunos a partir do 2º ciclo (5º ano de 
escolaridade); 
 
- A utilização do Bar estará interdita a Pais; 
 
 - As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com 
sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no 
Colégio. Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas 
criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 
indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 
 
- Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de 
educação. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas 
reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais mantendo as medidas de 
higiene e distanciamento. 
 
- A entrada será feita pelo portão principal e pelo portão do Pré-Escolar; 
 
- A leitura RFID dos Cartões dos alunos será feita em 2 terminais distintos em 
2 acessos diferentes, de acordo com o local de entrada; 
 
- Após a entrada no recinto do Colégio os alunos ficarão a aguardar o acesso 
às aulas em 4 zonas distintas: 
Zona 1 – Campo grande, perto da rampa de acesso – 1º e 2º anos 
Zona 2 - Campo grande, perto do Skate Corner – 3º e 4º anos 
Zona 3 – Campo pequeno – 2º ciclo 
Zona 4 – Corredor acesso exterior ao Ginásio – 3º ciclo 
 
- No período entre as 8h00 e as 17h15, as crianças permanecem 
exclusivamente com o grupo da sua zona. No período das 17h15 às 19h00, as 
crianças estarão num espaço comum. 
 

 Entrada nas aulas 8h20 
Alunos da Zona 1 e Zona 2 
 
Acesso faseado e 
acompanhado pelos 
respetivos Professores 

Alunos da Zona 3 
 
Acesso faseado e 
acompanhado pela 
Vigilante do Piso 

Alunos da Zona 4 
 
Acesso faseado e 
acompanhado pela 
Vigilante do Piso 
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através das escadas da 
Torre do 1º ciclo pela 
ordem preferencial de 1º, 
3º, 2º e 4ºs anos  
 
Dispensadores de álcool 
gel dentro de cada sala 
para utilização à entrada e 
à saída. 

através das escadas 
interiores junto à 
Biblioteca, para 
acesso 
exclusivamente ao 1º 
piso do edifício  
 
Dispensadores de 
álcool gel dentro de 
cada sala para 
utilização à entrada e 
à saída. 
 

através das escadas da 
Torre do 2º e 3º ciclos, 
para acesso 
exclusivamente ao 2º 
piso do edifício. 
 
 
Dispensadores de álcool 
gel dentro de cada sala 
para utilização à 
entrada e à saída. 
 
 

Intervalos 
 - todos os alunos devem fazer a higienização das mãos e comer o lanche na 
sala de aula antes de descer para o exterior; 
- o acesso é sempre feito pelas mesmas escadas e da mesma forma em todas 
as deslocações no Colégio. 

Saída das aulas  
1º ciclo – 16h15 

 
- Os alunos que trazem 
lanche devem fazer a 
higienização das mãos e 
comer antes da saída da 
sala de aula; 
 
- os alunos do 1º e 2º 
ano deslocam-se à zona 
1 e aí permanecem a 
aguardar serem 
chamados para saída. 
Os seus pertences ficam 
dentro da sala de 
formação, por turma. 
 
- os alunos do 3º e 4º 
ano deslocam-se à zona 
2 e aí permanecem a 
aguardar serem 
chamados para saída. 
Os seus pertences ficam 
dentro da sala 
polivalente por turma. 
 
- Para chamada dos 
alunos, os adultos 
responsáveis devem 
deslocar-se ao início da 

2º ciclo – 16h15 
 

- Os alunos que trazem 
lanche devem fazer a 
higienização das mãos e 
comer antes da saída da 
sala de aula; 
 
- os alunos do 2º ciclo 
deslocam-se à zona 3 e 
aí permanecem a 
aguardar serem 
chamados para saída ou 
saem sozinhos com a 
devida autorização.  
 
 
- Para chamada dos 
alunos, os adultos 
responsáveis devem 
deslocar-se ao acesso 
de escadas no átrio do 
Colégio (Zona 3) 

3º ciclo – 17h00 
 
- Os alunos que trazem 
lanche devem fazer a 
higienização das mãos e 
comer antes da saída da 
sala de aula; 

 
- os alunos do 3º ciclo 
deslocam-se à zona 4 e 
aí permanecem a 
aguardar serem 
chamados para saída ou 
saem sozinhos com a 
devida autorização. 
 
 
- Para chamada dos 
alunos, os adultos 
responsáveis devem 
deslocar-se de escadas 
no átrio do Colégio 
(Zona 4) 
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rampa do Campo grande 
(Zona 1)  e ao acesso de 
escadas no átrio do 
Colégio (Zona 2) 
 

2.  Implementação de Medidas de Organização Escolar  
- Os edifícios foram integralmente desinfetados. 
 
- Todos os funcionários utilizarão adequadamente máscaras durante a 
permanência no CPE; 
 
- A equipa educadora efetuará testes serológicos para despiste de Covid-19 
antes do início de funções; 
 
- Os espaços comuns serão desinfetados em intervalos regulares; 
 
 - As aulas de cada turma decorrem sempre na mesma sala e com 
lugar/secretária fixo por aluno; 
 
 - Nas salas, serão mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a 
maximização do espaço entre pessoas. Assim: 
a. As mesas estão dispostas com a mesma orientação.  
b. Sempre que possível, garante-se um distanciamento físico entre os alunos 
e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 
funcionamento das atividades letivas.  
 
- As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior 
contacto físico, serão planificadas e adequadas às orientações das 
autoridades de saúde em vigor; 
 
-Devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e etiqueta 
respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico. 
 

3. Fluxograma de procedimento em caso de alerta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor/Vigilante deteta sintoma 
. Avisa coordenação pedagógica 

. Se necessário, chama Vigilante para acompanhar aluno 
 

Vigilante leva o aluno para a sala de isolamento 
 (mantem a porta fechada) 

        . Confere e regista temperatura 
        . Contacta o encarregado de educação 
        . Contacta SNS  
 

Vigilante presta cuidados ao aluno na sala de isolamento  
enquanto aguarda a chegada do enc. de educação 
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*no caso de se comprovar contágio por covid 19, deverá permanecer em casa até indicação 
da Delegação de Saúde. 
 
  
 

Aluno é entregue ao Enc. Educação  
alertado para as condições para regresso ao 

Colégio: 
    . Período de resguardo* estipulado pelo SNS 
    . Declaração médica 
 

A ocorrência é: 
                                         . Registada pela equipa educativa 

. Divulgada /alertada aos restantes enc. educação da turma do aluno 
sintomático, caso se comprove a origem contagiosa do sintoma 

 

Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 
sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente 

com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos 
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 
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4. Informações Adicionais 

 
 
- Lista de contactos de emergência das crianças na receção do Colégio;  
 
- Plano de Contingência do CPE disponível no site (www.cpestoril.pt); 
 
- Área de isolamento devidamente equipada; Perante a identificação de um 
caso suspeito (se detetado na Instituição), este deve encaminhar-se ou ser 
encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de 
Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável 
deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as 
precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto à 
higienização das mãos e utilização de máscara; 
 
- Deve ser contactado o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas 
criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 
indicações fornecidas. 
 
 
 
Contamos com o sentido de responsabilidade e colaboração de todos para a 
prossecução destas medidas que são fundamentais e de extrema 
importância. 
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Anexo IV – Informações ilustrativas gerais 
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