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O 1.º aditamento altera o Plano de Contingência da valência do Centro de Atividades 

Ocupacionais datado de 01 de junho de 2020 e entra em vigor a partir de 1 de 

setembro e manter-se-á até serem emanadas novas orientações pelas entidades 

competentes.  

Contacto: clementinaguerreirocpcbeja@gmail.com 

 

 

- Atendendo à manutenção do quadro epidemiológico da doença e por forma a mitigar 

os efeitos de uma possível contaminação da população CAO com o SARS-CoV-2; 

- Atendendo a que os dois CAO´s estão inseridos no edifício sede do Centro de 

Paralisia Cerebral de Beja e que esta resposta social partilha espaços comuns com 

outras respostas sociais/valências, nomeadamente: “Apoio em Regime Ambulatório”, 

Escola de Ensino Especial/Centro de Recursos para a Inclusão, Gabinete da 

Formação/Centro de Recursos, Serviços Administrativos e Gabinete da Direção; 

- Atendendo a que, nesta fase, se pretende o regresso presencial de Clientes e 

Colaboradores das respostas sociais/valências do CPCB, foram novamente 

reorganizados todos os espaços físicos da instituição. 

Assim, mantendo-se as orientações constantes do Guião Orientador para esta 

resposta social, em que os clientes comuns à  resposta social Lar Residencial se 

mantenham nos respetivos Lares com a orientação das equipas dos CAO´s na 

realização de atividades ocupacionais naquelas respostas, foi possível reorganizar a 

vinda dos 38 clientes do domicílio por forma a frequentarem diariamente esta resposta 

social a partir de Setembro, após a suspensão das atividades durante o mês de 

Agosto para férias e manutenção das instalações. 

Os dois CAO´s passam a ocupar mais uma Sala (Nº 32) anteriormente destinada a 

uma Sala de Pessoal/Refeições, totalizando 4 Salas e mantendo o Ginásio como sala 

de Atividades, num total de 5. 

clementinaguerreirocpcbeja@gmail.com
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Os transportes dos clientes, na sua grande maioria assegurados por carrinhas do 

CPCB, também foram reorganizados, tendo sido desdobrados dois percursos devido 

ao limite da lotação de cada uma das 3 carrinhas afetas a esta resposta. 

Foram constituídos 5 grupos de Clientes:  

- GRUPO 1 - Ginásio: 8 Clientes - Transportados em Ambulâncias (6) e pelos pais (2) 

- GRUPO 2 - Sala 9/10: 6 Clientes - Transportados por carrinha da instituição e 

provenientes dos circuitos: Aljustrel, Montes Velhos, Ervidel e Ferreira do Alentejo 

- GRUPO 3 - Sala 11: 6 clientes – 5 Clientes transportados em carrinha da instituição e 

provenientes dos circuitos de Faro do Alentejo, Cuba e Vila de Frades e 1 Cliente 

Transportado em Ambulância. 

- GRUPO 4 - Sala 32/33: 7 Cientes - Transportados em carrinha da instituição (no 

desdobramento do transporte) e provenientes do circuito de Beja. 

- GRUPO 5 - 7 clientes – 4 Clientes transportados por carrinha da instituição e 

provenientes do circuito: Pedrógão, Pias e Serpa. Mais 3 Clientes transportados em 

carrinha da instituição (no desdobramento do transporte) provenientes do Circuito 

Baleizão (1) e Salvada (2) e 1 Cliente transportado pelos pais. 

- A sala 8 do CAO foi determinada para apoios individuais/grupos da mesma sala, 

sendo a mesma partilhada por vários técnicos do CAO, ficando assim, à sua 

responsabilidade a higienização do espaço entre grupos.  

- A sala de Snoezelen também foi definida para os apoios de CAO´s e outras 

Respostas Socias/Valências, criando um horário de funcionamento para não existirem 

divergências e conseguir assegurar a higienização do espaço. (Limpeza do espaço) 

- Quanto aos apoios de Fisioterapia, estes serão realizados nas salas onde estão os 

clientes, porém também irão utilizar o Ginásio da Fisioterapia para as Classes de 

Mobilidade. Este espaço é higienizado pela  Ajudante de Estabelecimento  da 

respetiva sala do grupo/utilizador.  

- Devido a esta reorganização, tornou-se possível ativar novamente a Sala de Pessoal 

com os cacifos e os W.C de serviço. 
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- Estando a aproximar-se o Outono/Inverno, foram reorganizadas as entradas e 

Saídas dos Clientes, que passam a entrar e a sair pela entrada principal do edifício, de 

forma organizada, por Grupos/Salas, continuando a ser acompanhados e recebidos 

pelos colaboradores afetos a cada Sala.  

A sinalização no interior da instituição também foi reorganizada para a circulação dos 

clientes e colaboradores de todas as respostas sociais/valências e serviços. 

- A atividade de “Atrelagem Adaptada” passou a ser novamente realizada na Quinta da 

Instituição “Horta de Todos” devido a também já ter Plano de Contingência específico 

para a realização desta atividade em segurança. 

A desinfeção dos materiais e computadores individuais, utilizados pelos clientes no 

decurso das suas atividades diárias, será efetuada pelos Aj. Estab. de cada 

Sala/Grupo. 

- A limpeza das Salas de Atividades será assegurada pelos serviços de limpeza. 

 

 

 

 

Em 1 de Setembro de 2020                         A Diretora Técnica Clementina Graça Guerreiro 


