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Paróquia de Nossa Senhora do Cabo – Linda-a-Velha 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 
 

Setembro de 2020 
  
 
1. ENQUADRAMENTO  
 
A atual pandemia revelou-nos que “estamos todos no mesmo barco” e, por isso, 
corresponsáveis na missão comum de evangelizar. Espera-se que pais, famílias, 
catequizandos, pároco e toda a comunidade cristã cooperem na adoção de atitudes 
responsáveis e solidárias que promovam o bem-estar de todos na paróquia.  
A COVID-19 é uma doença causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), identificado 
pela primeira vez em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020 a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus uma “emergência de saúde 
pública internacional” que, a 11 de março, foi considerado uma pandemia. Tendo em 
conta as diretivas da Direção Geral da Saúde (DGS) e as Orientações para a catequese 
em tempos de pandemia, a Catequese Paroquial de Nossa Senhora do Cabo – Linda-
a-Velha formaliza este Plano de Contingência, aplicado a todos os grupos de catequese 
e divulgado a todos os intervenientes no processo catequético. Todos os catequistas e 
demais colaboradores na catequese deverão proceder à leitura atenta deste Plano (PC) 
disponível no site da paróquia. A Coordenadora do Plano, catequista Felipa Cunha, 
bem como os catequistas de cada grupo prestarão todos os esclarecimentos e 
indicações aos pais e familiares dos catequizandos para a correta aplicação do Plano, 
em estreita articulação com as indicações das Autoridades de Saúde competentes.  
Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência poderá, igualmente, ser esclarecida 
por escrito junto da Coordenadora do Plano através do e-mail: 
catequese@lindaavelha-paroquia.org.  
 
2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  
A COVID-19 manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 
nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir 
outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares 
generalizadas. São considerados casos suspeitos de COVID-19 todas as pessoas que 
desenvolvam: quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de 
tosse habitual) ou febre (temperatura ≥ 37,5ºC) ou dispneia / dificuldade respiratória.  
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3. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através 
de:  
- Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 
ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).  
- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 
com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  
 
 
4. REFORÇO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO  
As recomendações para o controlo da transmissão de COVID 19 implicam a adoção das 
medidas gerais de proteção individual nomeadamente: uso de máscara, lavagem e 
higienização das mãos, distanciamento físico, auto-monitorização de sintomas e 
higienização e desinfeção de espaços e superfícies. Todos os catequizandos, 
catequistas, famílias e outros colaboradores deverão adotar estas as medidas.  
Outras medidas de prevenção serão adotadas:  
 

1. Medição da temperatura corporal;  
2. As salas e espaços destinados à catequese estarão sempre bem ventilados e, 
quando possível, com as janelas e portas abertas.  
3. É reforçada a limpeza e desinfeção dos espaços da catequese.  
4. Os catequistas e pais responsabilizam-se pela limpeza e higienização do espaço 
da catequese antes e depois de cada encontro.  
5. Será evitada a partilha de materiais didáticos, alimentos, etc.  
6. Respeitar-se-ão os circuitos estabelecidos e a lotação definida para os espaços da 
catequese.  
7. Afixação, em local visível, dos contactos das autoridades locais de saúde 
(delegado de saúde local, centros de saúde, hospitais), e das autoridades de 
segurança e proteção civil.  

 
5.PROCEDIMENTOS FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO  
 
5.1. Salas de “isolamento”  
As salas de “isolamento” encontram-se devidamente equipadas e identificadas. O 
coordenador do plano designará alguém para dar apoio a um possível caso suspeito 
quando decorre a catequese.   
Uma pessoa que apresente febre ou outros sintomas da doença será encaminhada 
para a sala de isolamento.   
A área de isolamento da paróquia é a sala dos priores situada na igreja por cima do 
cartório.  
A área de Isolamento na D. Pedro V é a Sala no 1º piso, no corredor que dá acesso à 
praceta D.Pedro V e que é partilhada com o agrupamento 
 
5.2. Procedimentos específicos  
No caso de alguém apresentar sintomas (compatíveis com a definição de caso suspeito 
de COVID-19), deve ser contactado o coordenador do plano ou outra pessoa designada 
por ele. 
  pessoa com sintomas dever  ser encaminhada para a sala de isolamento.   
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No caso das crianças e adolescentes, o catequista ou outra pessoa responsável 
contactará os Pais para, com a maior brevidade possível, virem buscar o seu filho.  
No caso de adultos, se necessário, contacta-se a linha de emergência da       24 (808 
24 24 24).  
A catequese paroquial coopera com as autoridades de saúde pública no que for 
necessário.   
 
 
6. ORGANIZAÇÃO DO ANO CATEQUÉTICO 2020/2021 
 
1. Reorganização dos horários da catequese, de forma a minimizar os contactos 
entre grupos e evitar grandes concentrações de pessoas.  
  
 A catequese funcionará maioritariamente em formato online apenas 
 havendo sessões presenciais para o 1º ano e 1 vez por trimestre para cada 
 ano, até nova avaliação. 
 
2. Reorganização das salas de catequese, removendo ao máximo objetos e móveis 
desnecessários de modo a garantir uma maior higienização dos espaços.   
 
 Devem ser respeitados os definidos pela Creche e Escola de Música 
 
3. Definição de itinerários de circulação dentro da paróquia e de circuitos de entrada 
e saída em alguns espaços.  
 
 Devem ser respeitados os definidos pela Creche e Escola de Música 
 
4. Limitação nas entradas de Pais e familiares nos espaços onde decorre a catequese.  
  
 Os catequistas, quando a catequese é dada presencialmente, ficam 
responsáveis por ir ao encontro dos seus catequizandos na porta lateral (ao pé do 
cartório), para evitar a circulação de pessoas. 
 
5. Avaliação regular da temperatura corporal de todos os catequizandos e 
catequistas.  
 
 Feita à entrada na porta lateral pela coordenação ou alguém nomeado  para o 
efeito 
 
6. Definição de lotação máxima em áreas de utilização múltipla (casas de banho, 
outros espaços, salas de trabalho), devendo ser sempre acauteladas as regras de 
distanciamento também nos respetivos acessos.  
 
 Não deverão ser permitidas idas em grupo à Casa de banho e devem  ser 
 respeitados os distanciamentos entre pessoas/grupos nas partes  comuns e 
dentro das salas 
 
7. Não é permitido qualquer tipo de refeição ou partilha de alimentos nos espaços da 
paróquia.  



 

Catequese da Paróquia de Linda-a-Velha – Setembro 2020 Página 4 
 

8. Os Pais devem informar a paróquia, pelo email da catequese e do catequistas, 
sempre, que a criança ou alguém da sua proximidade tenha tido contato com uma 
pessoa com sintomas sugestivos de COVID19, a criança não deve comparecer nas 
catequese presenciais até a situação estar resolvida. Os catequistas trabalharão com 
os pais no setido de que a mensagem da catequese seja transmitida. 
 
9. O diálogo dos pais com o catequista pde fazer-se de forma presencial, com os 
devidos cuidados, mas também pode ser feito por telefone, e-mail e/ou por 
videoconferência.  
 
10. A catequese coopera com as equipas paroquiais de acolhimento nas celebrações 
litúrgicas.  
 
6.1. Catequistas, salas e horários  
 

Catecismo 1 

Grupo 
Fam 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

A definir    

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

A Definir    

 

Catecismo 2 

Grupo 
Fam 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Felipa Cunha Sábado A definir  

Grupo 
Escut 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

A definir Sábado 14h30  

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Sheila Esteves Domingo 10h00  

 
 

Catecismo 3 

Grupo 
Escut 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Cristina Agostinho Sábado 14h30  

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Marília Pinho Domingo 10h00  

 
 

Catecismo 4 

Grupo 
Escut 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Cristina Branquinho Sábado 14h30  

Grupo 
Sáb I 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Cristina Branquinho Sábado 17h30  

Grupo 
Sáb II 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Lurdes Ferreira Sábado 17h30  

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Bruna Januário 
Teresa Cunha 

Domingo 10h00  
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Catecismo 5 

Grupo 
Escut 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Isabel Ferreira Sábado 14h30  

Grupo 
Sábado 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Isabel Ferreira Sábado 17h30  

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Felipa Cunha Domingo 10h00  

 
 

Catecismo 6 

Grupo 
Escut 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Isabel Lima Sábado 14h30  

Grupo 
Sábado 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Leontina Pedroso Sábado 17h30  

Grupo 
Dom 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Fernanda Ribeiro 
Cecília Gama 

Domingo 10h00  

 

Say Yes  

 

Grupo 
7º/8º/9º 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Daniela / Gonçalo / 
Francisco 

Sábado 14h30  

 

Grupo 
10º / 11º 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Karolina / Mariana Sábado 14h30  

 
 

Grupo 
7º 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

António / Filipa Sábado 17h30  

 
 

Grupo 
8º/9º 

Catequista 
Dia da 

semana 
Horário Observações 

Adriana/Rodrigo/Mariana/Daniel Domingo 10h00  

 
 

Grupo 
10º/11º 

Catequista Dia da semana Horário Observações 

Nanci / Diogo / Carolina Sábado 17h30  
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7. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 
Este plano geral poderá ser especificado nalgum dos seus pontos com base na 
legislação em vigor.  
 
 
NORMAS E ORIENTAÇÕES A CONSULTAR:  

 DGS (2020) Norma nº004/2020, atualizada 31/08/2020  

 DGS (2020) Norma nº007/2020, 29/03/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 023/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 25/2020 de 13/05/2020, atualizada a 20/07/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020  

 DGS (2020) Orientação nº 036/2020, de 25 de agosto de 2020 

 Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março de 2020  

 Resolução do Conselho de Ministros nº33-C/2020, de 30 de abril de 2020 

 Resolução do Conselho de Ministros nº53-D/2020, de 20 de julho 22 de 2020 
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8. ANEXOS 
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Plano de Higienização – salas 

 

Área/Superfície  Produto  Procedimento  Frequência  Materiais  

Mesas, bancadas, 
cadeiras  

Solução 
detergente/ 
desinfetante  

- Pulverizar uma 
pequena quantidade 
sobre a superfície  
- Limpar com toalhete de 
papel  

Antes e no fim 
da reunião  

Toalhetes de 
papel / pano  

Aparelhos  Solução 
detergente/ 
desinfetante  

- Pulverizar uma 
pequena quantidade 
sobre o papel ou pano e 
passar nas superfícies  

Após cada 
utilização  

Toalhetes de 
papel / pano  

Secretária e Mesa  Solução 
detergente/ 
desinfetante  

- Pulverizar uma 
pequena quantidade 
sobre a superfície  
- Limpar com toalhete de 
papel  

Antes e no fim 
da reunião  

Toalhetes de 
papel / pano  

Portas e puxadores  Solução 
detergente/ 
desinfetante  

- Pulverizar uma 
pequena quantidade 
sobre a superfície  
- Limpar com toalhete de 
papel  

Antes e no fim 
da reunião  

Toalhetes de 
papel / pano  

Pavimentos  Solução 
detergente/ 
desinfetante  

- Lavagem geral com o 
detergente/ 
desinfetante (balde e 
esfregona)  
- Deixar secar  

Antes e no fim 
da reunião  

Balde e esfregona  

 


