
ENQUADRAMENTO
Tendo em conta o contexto da atual pandemia por Coronavírus (SARS CoV2), agente causal 
da COVID-19, a Junta de Freguesia de Benfica elaborou o presente Plano de Contingência 
com o objetivo de viabilizar a realização dos Campos de Férias Residenciais, de modo a gerir 
o risco de infeção, minimizar as condições de propagação e definir os meios de coordenação 
do plano de atividades previsto para 2020.

De acordo com as diretrizes legais previstas pela DGS e pelo IPDJ, foram adotadas medidas 
concretas de segurança e prevenção da COVID-19, de modo a tornar viável a realização dos 
Campos de Férias Residenciais. Assim, procedeu-se à reavaliação dos riscos, de forma a 
salvaguardar a realização das atividades previstas, reajustou-se o número de participantes 
por turno, de acordo com as características das instalações existentes e foi feita uma 
reestruturação dos planos de higienização de modo a garantir as condições de higiene, 
segurança e saúde para todos os utentes e respetiva equipa técnica.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO
•  Nos Campos de Férias Residenciais da Junta de Freguesia de Benfica toda a equipa 

de profissionais, diretamente envolvida na realização do mesmo, será sujeita a testes à 
COVID-19, antes do início de cada turno, ou seja, a cada troca de grupo de crianças/jovens; 

•  O transporte de Lisboa para as instalações do Campo de Férias será realizado atendendo 
as normas de utilização de transportes coletivos de crianças, tendo em conta a lotação 
condicionada, cuja ocupação máxima será de 1/3 do total dos lugares existentes, de acordo 
com a legislação em vigor. A desinfeção do autocarro será sempre assegurada, assim como 
a higienização das mãos de todos os ocupantes, à entrada e saída. Será obrigatório o uso 
de máscara durante toda a viagem;

•  Será feita a oferta de 2 máscaras comunitárias certificadas, de utilização obrigatória para 
todos os utentes e monitores, em transportes e todos os espaços fechados;

•  Será efetuada a medição da temperatura corporal de todos os utentes e monitores, diariamente, 
através de termómetros infravermelhos digitais, sendo a entidade contratante imediatamente 
informada, no caso de se verificar alguma anomalia;
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•  O programa terá uma matriz de atividades predominantemente realizadas em espaços 
exteriores. Apenas existirão atividades de interior em caso de condições meteorológicas 
adversas;

•  Sempre que houver necessidade de utilização de espaços interiores, estes serão salas amplas, 
arejadas e devidamente higienizadas;

•  Serão definidos circuitos e procedimentos nas instalações do Campo de Férias, tanto no interior 
como no exterior, de modo a promover o distanciamento social entre os utentes; 

•  O Campo de Férias será realizado de acordo com premissas de higiene e segurança constantes, 
sobretudo de desinfeção das mãos e das distâncias de segurança convenientes;

•  Todos os materiais de cariz lúdico utilizados pelos participantes serão devidamente higienizados, 
após cada utilização, de modo a poderem ser reutilizados consecutivamente;

•  As refeições serão feitas respeitando as diretrizes da DGS;

•  É obrigatório o uso de cantil próprio (a trazer de casa), que será intransmissível, de modo 
a assegurar a medidas de higiene obrigatórias, sendo expressamente proibida a partilha de 
materiais e objetos com função alimentar;

•  Desaconselha-se totalmente a utilização de objetos lúdicos de uso individual tais como (cartas, 
jogos de tabuleiro, telemóveis, fones, colunas portáteis, ou outros), pelo que se aconselha a que 
estes objetos não sejam levados para o Campo de Férias. Dado que não conseguimos assegurar 
a devida higienização destes objetos, passíveis de partilha, estes serão de utilização proibida;

•  A capacidade das instalações do campo de férias será reduzida à sua metade por forma 
a assegurar o distanciamento social necessário, respeitando todas as normas impostas 
legalmente. Cada camarata/dormitório terá um número limite de 8 utentes, acompanhados 
por 2 monitores, perfazendo o total máximo de 45 utentes em permanência;

•  Sempre que possível será evitada a utilização de autocarros na realização do programa de 
atividades implementado, no entanto, quando que se verificar a utilização deste tipo de 
transporte esta será realizada tendo por norma a lotação condicionada, cuja ocupação máxima 
será de 1/3 do total dos lugares existentes. A desinfeção do autocarro será sempre assegurada, 
assim como a higienização das mãos de todos os ocupantes, à entrada e saída. Será obrigatório 
o uso de máscara durante toda a viagem;

•  Não serão possíveis quaisquer visitas externas ao Campo de Férias Residencial durante 
toda a vigência do mesmo;

PLANO 
DE CONTIGÊNCIA
COVID-19
PÁGINA 2/3



ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO
•  No caso do surgimento de sintomas associados à COVID 19, em qualquer utente ou técnico 

do Campo de Férias, este será imediatamente colocado em isolamento, num espaço 
destinado para esse efeito, sendo posteriormente tomadas as diligências devidas;

•  A respetiva entidade contratante será imediatamente informada da ocorrência, assim como 
o encarregado de educação/cuidador, do utente em questão;

•  A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada pela Junta de Freguesia de 
Benfica do caso suspeito, bem como serão facultados a esta entidade todos os dados 
pessoais necessários;

•  O utente apenas poderá regressar ao Campo de Férias Residencial após ser emitida a 
devida declaração por parte do médico responsável/delegado de saúde que comprove não 
estar infetado.

PLANO 
DE CONTIGÊNCIA
COVID-19
PÁGINA 3/3


