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Fundamentos do Plano de Contingência

• O Plano de Contingência pretende assegurar medidas de prevenção da
COVID-19 na nossa catequese paroquial de forma a permitir as máximas
condições de saúde, segurança e bem-estar, tal como preconiza a
Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases da Saúde.

• A nossa Paróquia, neste tempo de pandemia, consciente de todos os
condicionalismos inerentes a esta situação, é chamada a desenvolver e a
potenciar a nossa ação evangelizadora. É nosso objetivo primordial a
redução dos riscos para a saúde da nossa comunidade, podendo desta
forma dar continuidade à Catequese e a todas as atividades a que nos
propomos.



Integrar um conjunto de medidas  
preventivas que visem promover novos 

comportamentos e hábitos nos elementos 
da nossa comunidade da catequese.

Mobilizar meios adequados, de forma a 
minimizar a transmissão do novo 

coronavírus.

Agir, de forma correta, perante um 
eventual caso de doença.

Objetivos



Medidas 
Preventivas a

implementar 

Condições 
específicas de 

funcionamento

Regras de 
higiene 

Etiqueta 
respiratória

Distanciamento 
físico 

Limpeza e 
desinfeção dos 
espaços físicos 



O que é o COVID-19?

COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada pelo novo

coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória, podendo ser semelhante a uma gripe ou

evoluir para uma doença mais grave como a pneumonia.

(https://www.dgs.pt)



Sintomas

Mais comuns

Febre (temperatura 
≥ 38.0ºC)

Tosse (persistente 
ou agravamento de 

tosse habitual)

Dificuldade 
respiratória

Menos comuns

Perda total ou 
parcial do olfato 
e/ou do paladar

Corrimento nasal
Dor de garganta, 

cabeça, musculares 
e articulações

Cansaço, vómitos e 
diarreia











Medidas de distanciamento social

Manter a distância de segurança das outras pessoas (1 a 2 metros) 

Frequentar espaços abertos em detrimento de lugares fechados

Privilegiar a via digital para os contactos entre catequese e 
encarregados de educação. 

Não partilhar objetos nem comida. 

Evitar o contacto com pessoas que apresentem sintomas sugestivos de 
COVID-19, como febre, tosse ou dificuldade respiratória



Medidas 
Gerais

Serão afixadas, em local visível, quer no exterior, quer no interior do
Centro Paroquial, todas as informações orientadoras para o cumprimento
das regras de higiene para combater a infeção por COVID-19.

As janelas mantêm-se abertas, de modo a permitir uma melhor circulação
do ar.

Será acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica
(SABA) no Centro Paroquial a usar quer à entrada quer à saída.

As portas de acesso estarão abertas, de forma a evitar o seu
manuseamento.



Medidas 
Gerais

Em caso de suspeita de contágio, contactar de imediato o Encarregado de Educação.

Existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos
não perecíveis, e acesso a instalação sanitária.

Divulgação do Plano de Contingência por catequistas, catequizandos e encarregados de
educação, de forma a que todos estejam informados acerca do mesmo. Manter os contactos
dos encarregados de educação atualizados.

O espaço de catequese apresenta as condições sanitárias necessárias para a promoção das
boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos.

Serão garantidas as condições necessárias para cumprir com as recomendações de
distanciamento físico exigidas pela DGS.

É obrigatória a utilização de máscaras para acesso e permanência no espaço de catequese por
todos os que o frequentam.

O Salão Nobre é a sala destinada a área de isolamento, em caso de suspeita de sintomas 
relacionados com infeção por COVID-19. 



Medidas 
Gerais

Pessoas externas só devem entrar no recinto da Catequese quando tal for
imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e cumprindo o
distanciamento social.

Deve-se privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de
educação, quando possível. Nos casos em que seja necessário reunir
presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, individuais ou
em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento social.

As crianças, adolescentes, bem como o pessoal responsável pelo funcionamento
das catequeses, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não se devem
apresentar no Centro Paroquial. 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.



ORGANIZAÇÃO 
DO ESPAÇO

Os catequizandos estão organizados em grupos, mantendo-se esta organização ao 
longo de todo o período de permanência na catequese. Os grupos terão horários 
desfasados de forma a evitar o contacto com outros grupos.

Nas salas são mantidas as medidas de distanciamento social de pelo menos 1
metro, garantindo a maximização do espaço entre pessoas.

As cadeiras estão dispostas com a mesma orientação por forma a evitar uma
disposição que implique ter os catequizandos virados de frente uns para os outros.

As catequeses decorrem  sempre na mesma sala e, sempre que possível, com as janelas 
abertas de forma a arejar os espaços. 

Estão definidos circuitos de circulação externa e interna, permitindo uma melhor
orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização
mais eficaz do espaço e dos equipamentos.



ORGANIZAÇÃO 
DO ESPAÇO

Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a 
desinfeção do mesmo entre utilizações.

Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades, reforçando a
limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.

Será solicitado aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 
brinquedos ou outros objetos não necessários.

Serão evitadas concentrações nas idas à casa de banho.

As crianças devem ser entregues à porta do Centro Paroquial (coberto exterior) pelo seu
encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um catequista
destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior.

Evitar a concentração de pessoas nos espaços comuns.



Limpeza e desinfeção das instalações

Casas de banho – pelo menos 1 vez de manhã e 1 vez 
à tarde

Zonas e objetos de uso comum – maçanetas das 
portas, interruptores, zonas de contacto frequente

Salas de catequese – no final de cada utilização, 
sempre que haja mudança de grupo



ÁREA DE ISOLAMENTO (Salão Nobre do CP)

• A área de “isolamento” terá ventilação natural, possuindo
revestimentos lisos e laváveis.

• Esta área está provida de cadeira, alguns alimentos não perecíveis;
contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e
à entrada desta área); toalhetes de papel, máscara cirúrgica, luvas
descartáveis e termómetro; sinalética de interdição de entrada (para
usar quando a sala estiver ocupada).

• Nesta área existe uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a
utilização exclusiva da criança/adolescente/adulto com sintomas.



PROCEDIMENTOS 
PERANTE CASO 
SUSPEITO

Todos os elementos da nossa Comunidade devem estar informados sobre o Plano de Contingência interno e 
sobre  os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.

Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos 
definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança ou adolescente, a pessoa responsável 
(catequista do grupo) deve permanecer na sala de isolamento, cumprindo as precauções básicas de controlo de 
infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos e utilização de máscara.

Se o caso suspeito for um catequizando, deve ser contactado o Encarregado de Educação. Posteriormente, este 
deve contactar o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e 
proceder de acordo com as indicações fornecidas. No caso de ser um adulto, ele próprio contactará o SNS24. 

Na porta haverá informação da interdição de entrada. 

Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de 
isolamento, nos termos da Orientação nº 14/2020 da DGS.

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).



A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica sujeita a 
eventuais alterações, decorrentes da avaliação da sua evolução. 



Webgrafia:

Informações Técnicas de acordo com as Orientações da DGS e Diocese do Porto

https://www.diocese-porto.pt/pt/documentos/outros-documentos/notas-pastorais/lista-de-
artigos/dados/normas-e-orienta%C3%A7%C3%B5es

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

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-
pdf.aspx

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0292020-de-29052020-
pdf.aspx

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx



