
Plano de Contingência – COVID - 19 
Lar Juvenil dos Carvalhos

Diretor Pedagógico: Padre Marçal da Silva Pereira
Diretor de Serviços: Tiago Montenegro
Diretor Técnico: Davide Barros

Elaborado a 10.03.2020 (Orientação DGS nº 006/2020 de 26.02.2020 - Procedimentos de Prevenção, Controlo e Vigilância em Empresas)
Revisto a 11.04.2020 – (Orientação DGS nº009/2020 de 11.03.2020, atualizada a 07.04.2020-COVID-19 : Fase de Mitigação )
Revisto a 10.09.2020 – preparação do ano letivo 2020/2021; atualização da orientação 9/2020 da DGS publicada a 07.09.2020;
Atualizado a 05.01.2022 – ano letivo 2021/2022; atualização com base na orientação número 002/2021 da DGS, datada de 03/02/2021 e atualizada a

28/10/2021;
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Como medida de prevenção e segundo as orientações da Direção Geral de Saúde, a nossa Casa de Acolhimento – Lar Juvenil dos Carvalhos,

elaborou um Plano de Contingência para fazer face à Infeção causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), com o objetivo de salvaguardar/

minorar/ controlar os possíveis impactos provocados pela pandemia junto da comunidade educativa do Lar Juvenil dos Carvalhos, jovens e

colaboradores.

O Plano prevê o fornecimento de informações e definição de procedimentos capazes de se afigurarem como resposta preventiva/ contentora à

pandemia vivenciada, com base na estreita articulação com as entidades, nomeadamente Direção-Geral de Saúde/ Serviço Nacional de Saúde e

Instituto Segurança Social, bem como com as restantes entidades externas de saúde e/ ou outras, estando sujeito a alterações e revisões, caso

as mesmas se verifiquem necessárias.

1- Introdução
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2- Coordenador do Plano de Contingência e Equipa Operativa

A coordenação global de todo o plano será assumida pelos seguintes membros da organização, (Diretor Pedagógico; Diretor Técnico;

Diretor de Serviços), apoiados por uma Equipa Operativa, representada pelos Coordenador da Equipa Educativa (Sr. Jorge Pinto) e o

Coordenador dos Vigilantes (Rui Montenegro), em articulação com a Unidade de Saúde dos Carvalhos, linha de apoio da Saúde 24,

Exmo. Sr. Delegado de Saúde (com competência territorial respetiva), Bombeiros Voluntários dos Carvalhos e outras entidades

externas.
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Coordenador Global  do Plano de 
Contingência

Padre Marçal Pereira
Sr. Tiago Montenegro

Dr. Davide Barros

Equipa Operativa:

Sr. Tiago Montenegro
Sr. Jorge Pinto 

Sr. Rui Montenegro

Entidades Externas
Em articulação

3- Cadeia de Responsabilidades 
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Coordenador do Plano de Contingência: Supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Ação da Equipa Operativa em articulação com Entidades

Externas;

Equipa Operativa: Organizar/Controlar e Executar, em articulação com as Entidades Externas todas as atividades previstas no Plano de Contingência.

Qualquer Jovem/ Colaborador da Comunidade Educativa do LJC, que apresente sintomas clínicos de COVID – 19, informar de imediato os membro da 

Equipa Operativa: 

q Diretor de Serviços – Tiago Montenegro – Contacto: 916004488 - Extensão: 141;

q Coordenador dos Educadores – Jorge Pinto – Contacto: 927404886;

q Coordenador dos Vigilantes – Rui Montenegro – Contacto: 912947328

4- Competência 

5



q Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são bastante comuns em todo o mundo.

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) [1], agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019,

na Cidade de Wuhan (China).

q O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias.

q Isto significa que se uma pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso confirmado de doença por coronavírus (COVID-19),

é pouco provável que tenha sido contagiada.

q Após exposição a um caso confirmado de COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas:

q Dificuldade respiratória
q Tosse
q Febre

q Considera-se que o COVID – 19 pode transmitir-se:

q Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
q Contacto Direto com secreções infeciosas (superfícies ou objetos contaminados);

5- A Doença por Coronavírus- Covid- 19 
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A Equipa Operativa do Lar Juvenil dos Carvalhos considerou pertinentes as seguintes medidas de prevenção:

Informação e Capacitação Medidas de Prevenção Diária Medidas de Higiene do LJC

q Afixação do Toolkit IPSS (facultado pela ISS Porto) e
Plano de Contingência em cada Unidade Residencial,
assim como nos espaços comuns (Secretária e
Corredores);

q Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, 
esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos; 
em alternativa utilizar a desinfeção das mãos 
recorrendo à aplicação de álcool-gel;

q Instalação de suportes em todas as Unidades 
Residenciais, Secretaria e espaços comuns, para 
colocação de soluções de limpeza das mãos à base de 
álcool bem como disponibilização de líquido para 
desinfeção de superfícies;

q No decorrer dos dias os elementos das Equipas
Técnicas e Educativas deverão informar/ atualizar os
Jovens sobre as medidas mais corretas e urgentes a
tomar para uma completa informação e consequente
estabelecimento de práticas adequadas.

q Reforçar a lavagem das mãos antes e após as 
refeições, após o uso da casa de banho e sempre que 
as mãos tenham estado em contacto com objetos de 
possivel manuseio comum e/ ou outros, bem como no 
regresso do exterior; 

q Limpeza e arejamento das Unidades Residências, abrindo 
as janelas durante o dia; acionamento do sistema de 
ventilação mecânica (3 vezes por dia);

q Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e 
não para as mãos;

q Aumentar o número de vezes de higienização das 
superfícies de trabalho (e.g. mesas de trabalho, teclados e 
ratos dos computadores), maçanetas das portas e 
corrimão das escadas, e/ou outros;

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

q Desinfetar/ retirar/ trocar calçado e roupa na chegada à 
CAR/ domicílio, procedendo à desinfeção das mãos e 
posteriomente toma de banho/ duche;

q Uso obrigatório de máscara na CAR em espaços 
comuns/ partilhados, atendendo ao contato direto e 
próximo existente entre cuidadores e jovens;

6- Medidas de Prevenção e Controlo do Coronavírus- Covid-19
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Continuação

Medidas para Evitar Riscos Medidas de distanciamento e isolamento

q Os membros da Comunidade Educativa e Jovens que
tenham mantido contato com caso suspeito, ou
eventualmente tenham regressado de país ou zona de
risco devem nos 14 dias subsequentes monitorizar o seu
estado de saúde.

q Testagem COVID-19 por parte dos elementos da
comunidade do Lar Juvenil dos Carvalhos, com recurso a
Testes Rápidos sempre que se verifique necessário (e.g.:
sintomatologia compatível com doença, regresso de
períodos de permanência nos agregados prolongados, e/
ou outros).

q A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que
outros possam ser expostos e infetados. Tem como
principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível no serviço na comunidade.
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7- Organigrama de Comunicação e Responsabilidades 
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Jovem/Colaborador com 
sintomas 

Deverá informar/ contactar 

Tiago Montenegro              Jorge Pinto              Rui Montenegro  

Áreas de Isolamento 2
QUARTO

Pérola, Alpinistas, 
Aguarela, Montanha

Arco-Íris

Áreas de Isolamento 2

Diamante ou Aguarela
ou Arco-íris

 
    

A área de isolamento 
dispõe um telemóvel, 
um kit com água e 
alguns elementos não 
perecíveis, toalhetes 
de papel, solução de 
álcool, máscara, luvas 
e termómetro 

Durante o percurso até a área de isolamento 
deverão facultar uma máscara e luvas, assim como, 
assegurar uma distância segurança superior 1 metro 

Tiago Montenegro      Jorge Pinto           Rui Montenegro 

Contactar a Linha SNS 24 
(808242424) 

Caso Suspeito 
 

A linha SNS 24 
contacta a linha de 
apoio ao médico (LAM) 
para a validação 

Caso não suspeito 

A linha SNS 24 define 
os procedimentos 
adotar 

Não Validado  

 Validado  

Validado confirmado 

� Providenciar a limpeza e desinfeção da área de 
isolamento 2*;

� Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do 
local onde se encontra o doente infetado; 

� Armazenar os resíduos do caso confirmado em 
saco plástico, após ser fechado, deve ser 
separado do restante lixo. 

Validado não confirmado 

 Limpeza e desinfeção da área de isolamento 
“Setor” e finaliza o Plano de Contingência  

Áreas de Isolamento 1

Diamante, Milénio



O presente Plano de Contingência –LJC - foi revisto e atualizado a 05.01.2022 – ano letivo 2021/2022, com base na orientação número 002/2021 da DGS,
datada de 03/02/2021 e atualizada a 28/10/2021;

Importa reforçar as medidas de prevenção e controlo de infeçao em curso, bem como adotar alguns procedimentos adicionais atendendo ao retomar dos
contactos com a família, regresso ao ensino/ formação de modo presencial, de forma a Evitar/ Prevenir, Diminuir ou Limitar/ Controlar o impacto da
COVID-19 na nossa Casa de Acolhimento – LJC, nomeadamente :

A. Rotatividade semanal das equipas técnico- educativas ( parelhas de três ou quatro elementos). Essa rotatividade permite que os elementos

ausentes se constituam como equipa de Espelho, de modo a garantir o regular funcionamento da instituição na eventualidade de algum caso

suspeito /confirmado assegurando a sua substituição.

B. Uso obrigatório da máscara de proteção certificada - Segundo decreto lei 20/2020, Artigo 13.º-B, ponto 1 e 2, é obrigatório o uso da

máscara, para todos os profissionais que estiverem no exercício das suas funções na Casa de Acolhimento -Lar Juvenil dos Carvalhos;

8- Plano de Contingência LJC - revisto a 10.09.2020  - COVID-19
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C. Medição da Temperatura Corporal

1. Os profissionais do LJC deverão estar atentos à monitorização da sua temperatura corporal bem como de sintomas (tosse, falta de ar, falta de

paladar), no início e fim do seu turno de trabalho (disponibilização de termómetro infravermelho para registo de temperatura, que será registado no

respetivo “Registo Diário”);

2. Se o profissional manifestar sintomas não deve apresentar-se ao serviço; se já estiver a trabalhar deve dirigir-se para a área de isolamento

designada “Setor Diamante”, iniciando-se o procedimento de orientação de caso suspeito, conforme o estipulado no presente Plano de Contingência

do LJC “ Organigrama de Comunicação Responsabilidades” ;

3. Garantir o registo da temperatura corporal dos jovens, nos três períodos (Manhã – Tarde- Noite). O educador (a) deve registar essa medição dos

jovens no “Registo Diário” da Unidade residencial em que se encontra a exercer funções.
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D. Substituição de Calçado e Vestuário 

Cada Unidade Residencial da Casa de Acolhimento deverá possuir uma área de segurança, que tem como objetivo, prevenir um possível 

contágio do espaço interior assim como dos Jovens, neste sentido, todos os profissionais ( Educadores / Técnicos e/ou outros profissionais do 

LJC  )  que procurarem entrar no espaço interior devem seguir as seguintes recomendações:

1. Antes de entrar na unidade residencial devem substituir o calçado e /ou desinfetar as solas do mesmo, com o desinfetante de superfícies 

disponibilizado pela unidade;

2. Cada unidade residencial, dispõe de um espaço de troca de roupa (lavandaria), sendo que o(a) educador(a) /técnico(a) e/ou outros, 

devem utilizá-lo para esse efeito.  Caso optem, pela utilização de uma “bata” em vez da troca de roupa, poderão fazê-lo desde que se 

responsabilizem pelo higienização e tratamento da mesma. 
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E. Conhecimento e Cumprimento das medidas de prevenção da DGS 

Os profissionais dos LJC (  Educador(a) /Técnico(a) e /ou outros) ,  devem ter conhecimento e cumprirem com as medidas de prevenção: 

1. Etiqueta Respiratória (Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos);

2. Utilização da Máscara;

3. Higienização das mãos (desinfeção frequente com solução à base de álcool e lavagem com água e sabão; reforçar a lavagem antes e após
as refeições, após o uso da casa de banho e sempre qua as mãos estejam sujas;

A Casa de Acolhimento faculta o equipamento de proteção (luvas, máscaras e gel antisséptico) aos profissionais , estando disponíveis nos
seguintes locais : nas unidades residenciais, secretaria, gabinete técnico e cozinha.

Divulgação/fixação nas diversas unidades residenciais de folhetos informativos sobre a Etiqueta respiratória ; Utilização da Máscara e
Higienização das Mãos.

13



F. Distanciamento social, concentração de pessoas e ventilação dos espaços

1. O distanciamento de segurança entre os profissionais (educadores, técnicos, equipa de apoio, e/ou outros) deve ser de 1.5 a 2 metros,

garantindo contudo os cuidados de proximidade inerentes à natureza da resposta social LIJ;

2. Sensibilização junto dos jovens da necessidade de manterem o devido distanciamento entre eles;

3. Promover circuitos internos diferenciados de forma a reduzir aglomeração de jovens e colaboradores nos espaços comuns.

Exemplo: utilização da piscina; Casa do Taco e/ou outros espaços lúdicos, em horários distintos para cada unidade residencial; promover o

desencontro entre as unidades residenciais nas horas das refeições (refeitório);

4. Promover a ventilação frequente dos quartos dos jovens e as áreas comuns para assegurar a renovação do ar interior;

5. Evitar a ocupação total do quarto – 3 camas. Promover que cada quarto seja partilhado somente por dois jovens, ocupando as camas das

extremidades do quarto, garantindo que a cama do meio permita o distanciamento entre elas, de proximamente 1.5 metros. Tentar que o jovem

fique afeto/utilize sempre a mesma cama que lhe foi atribuída. Se houver necessidade de trocar de cama, deve-se mudar a roupa (lençóis,

fronha);
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G. Higiene, limpeza, desinfeção dos espaços 

1. Para além da colaboração da equipa de apoio na limpeza das unidades residenciais e dos espaços comuns, a equipa técnico-

educativa deve assegurar igualmente a limpeza dos espaços em que desenvolve a sua atividade, recorrendo ao produto desinfetante 

disponibilizado, incutindo e sensibilizando os jovens para a importância de adotarem também eles estes hábitos; limpando as 

superfícies mais utilizadas pelos jovens (e.g; mesas de estudo); teclado dos computadores; comandos da TV; maçanetas das portas;

telefone da unidade residencial; 

2. Cada unidade residencial deve definir um educador responsável pelo tratamento da roupa - grupo (lençóis /toalhas/ proteção das 

camas) e individual (vestuário dos jovens) bem como assegurar o seu encaminhamento até à lavandaria.
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H ) Unidades Residenciais de isolamento:

* Caso suspeito não validado (isolamento profilático): Pérola, Alpinistas, Montanha, Aguarela, Arco-Íris- quarto privativo da unidade residencial;
* Caso suspeito validado (quarentena): Diamante, Milénio.

Nas áreas de isolamento, a equipa educativa afeta à unidade residencial deverá adotar os seguintes procedimentos:

1. Efetuar a medição da temperatura corporal do jovem nos três períodos (Manhã- Tarde- Noite), registando no impresso próprio “registo de
temperatura -isolamento”, facultada pelo Técnico(a);

2. As refeições (pequeno-almoço; almoço; lanche; jantar e ceia) para o jovem são asseguradas dentro da unidade residencial, devendo ser
assegurada com recurso aos equipamentos de proteção individual necessários (máscara, luvas, e/ outros), acautelando a distância de segurança
necessária;

3. A higienização diária do quarto e das roupas (cama e individual). O jovem deve recolher a roupa de cama e individual e colocar num saco sob
a monitorização da equipa educativa afeta à unidade residencial. Posteriormente, a equipa educativa encaminha a roupa para a lavandaria;

4. Monitorização regular do estado de saúde do jovem ( medição da temperatura , atenção relativamente à apresentação de sintomas como
tosse, falta de ar, e/ ou outros)
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Novas Admissões

• As admissões de novos jovens, é devidamente programada /planeada com as entidades sinalizadores ( Comissão de Proteção de Criançsa e
Jovens e EMAT´s);

• No dia da admissão, é permitida a entrada de familiares e/ ou pessoas de referência, bem como do técnico (a) que acompanha o processo de
promoção do Jovem, promovendo-se a presença do mais reduzido número de pessoas nesse momento, reduzindo-se às pessoas
consideradas fulcrais no processo de admissão do jovem;

• A habitual reunião de acolhimento deverá decorrer da forma mais abreviada possível, atendendo às especificidades de cada caso e
acautelando o superior interesse do jovem- avaliação de expectativas, troca de informações sobre o processo, esclarecimento de dúvidas,
outros...- e em espaço capaz de garantir as normas de distanciamento social recomendadas- Espaço Mágico ou Espaço Partilha;
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• No presente Plano de Contingência, no ponto “Organigrama de Comunicação e Responsabilidades “ ( diapositivo nº9) , descreve o procedimento adotar 
perante um caso de suspeito ( Jovem /Educador ou outro Profissional) na Casa de Acolhimento;

• Os casos suspeitos não podem partilhar o mesmo espaço dos casos confirmados, não podendo coexistir no mesmo espaço jovens com 
períodos distintos de início de isolamento;

• Na deteção de casos confirmados, e atendendo aos ciclos em que se encontrem, poderão partilhar a mesma unidade residencial destinada a estes 
casos, com a devida articulação e orientação por parte dos serviços/ entidades de saúde regime “coorte”;

• Enquanto o caso suspeito aguarda o resultado do teste laboratorial para SARS COV-2, não devem ser adotadas medidas de restrição adicionais, 
nomeadamente , não deve ser fechada a instituição ou enviados  profissionais e os jovens residentes para casa, tal só se verifica perante orientação 
expressa das entidades de saúde, nomeadamente do Exmo. Delegado (a) de Saúde com competência territorial respetiva. 

• Se o caso suspeito ou confirmado for um jovem, a supervisão/acompanhamento tem que ser assegurada por um elemento da equipa técnico-educativa; 

. 
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Procedimento para Orientação de um Caso Suspeito / Confirmado de COVID-19 no Lar Juvenil 
dos Carvalhos  



9- Avaliação Contínua do Plano de Contingência  
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O presente plano de contingência será alvo de continuas adaptações e avaliações, de acordo com a monitorização dos casos de infeção do
vírus nos jovens residentes, educadores /técnicos e/ ou outros profissionais e pela evolução da situação a nível local, nacional e internacional.

Igualmente será revisto , continuadamente, de acordo com as normas emanadas pela Direção Geral de Saúde e orientações emitidas pelo
Instituto da Segurança Social (ISS);

Até à presente data (05.01.2022) o Plano de Contingência foi já ativado e operacionalizado, mostrando-se eficaz para conter os casos
confirmados ocorridos entre os membros da comunidade, bem como no que se refere aos casos suspeitos não confirmados. De referir que, e
segundo orientação do ISS, a CAR comunica ao ISS qualquer situação referente à questão pandémica ao nível dos jovens e da restante
comunidade educativa presente no contexto, através da “Monitorização Diária COVID-19” e da ”Grelha de Recolha de Informação Mensal”-
remetida ao ISS”.
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Tomei conhecimento 

O Diretor pedagógico do LJC

___________________________

( Padre Marçal Pereira)

O Diretor Serviços do LJC

___________________________

( Tiago Montenegro) 

Carvalhos, 05 de janeiro de 2022


