
                                                                       
 

 
COMUNICADO DE 10.08.2020 

 

                   Porque ajudar  faz bem! 

De: Direção da Associação do Monte Pedral 
Para: Familiares, Cuidadores e Utentes  
Assunto: Regresso às atividades presenciais da resposta social Centro de Dia  
 
 
Caríssimos,  
Com data de 7 de agosto de 2020, a Direção Geral da Saúde emitiu e enviou-nos o seguinte comunicado: 
«Atendendo à emergência de Saúde Pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à declaração de pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, 
através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica da COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades em determinados 
equipamentos sociais. No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, reconhecendo a imprescindibilidade de adoção 
de medidas para assegurar o tratamento da COVID-19, através de um regime adequado a esta realidade, que 
permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à COVID-19. Com o evoluir da situação, e nos 
termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, estabeleceu-se uma estratégia de 
levantamento das medidas de confinamento implementadas no âmbito do combate à pandemia da COVID-19, com 
vista a iniciar a fase de recuperação e revitalização da vida em sociedade e da economia. A resposta social Centro 
de Dia assume-se como resposta fundamental para proporcionar bem-estar social, físico-motor, psicológico, 
promovendo a autoestima das pessoas idosas. Para além do apoio direto prestado à pessoa idosa, estas respostas 
revestem-se de particular importância no apoio aos cuidadores, tendo em conta as realidades sociais que o 
envelhecimento apresenta e que se prendem com o aumento da dependência, o isolamento e eventual exclusão 
por barreiras sociais e físicas. Assim, a reabertura desta resposta social é fundamental. No entanto, atendendo ao 
risco, ainda prevalecente, de contágio e propagação da COVID-19 bem como ao facto dos utentes dos Centro de 
Dia constituírem um grupo particularmente vulnerável para a COVID-19, o processo de reabertura desta resposta 
social deverá concretizar-se de forma faseada. O funcionamento terá de garantir o estrito cumprimento das 
medidas de prevenção e controlo preconizadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a COVID-19.»  

 
Desde o dia 16 de março de 2020 que suspendemos, preventivamente, as atividades presenciais da 
resposta social Centro de Dia e asseguramos domiciliarmente os serviços essenciais conforme as 
necessidades dos utentes e capacidade da instituição tendo sempre em linha de conta as medidas de 
prevenção recomendadas pela Direção Geral da Saúde. Também desde esse dia que, dentro do possível, 
para além dos serviços essenciais temos assegurado o contacto assíduo e desenvolvido algumas 
atividades presenciais com os utentes como forma de mitigar o “isolamento social” a que fomos 
forçados! Cinco meses depois, foi com satisfação que recebemos o comunicado da Direção Geral da 
Saúde – que acima parcialmente transcrevemos – bem como do “Guião Orientador para a reabertura da 
resposta social Centro de Dia” onde é definido um conjunto de regras a observar na resposta social 
Centro de Dia, no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, tendo em 
vista a segurança dos utentes, das suas famílias, dos profissionais e voluntários afetos à resposta social. 
Será essencial o estrito cumprimento das regras de distanciamento físico, de etiqueta respiratória, da 
lavagem correta das mãos, da utilização de máscara (se a condição clínica do utente o permitir) assim 
como as outras medidas de higienização e controlo ambiental, regras e procedimentos internos.  
 
Tendo em conta que a nossa casa (Centro de Dia do Monte Pedral) possui as condições necessárias,   
funciona de modo isolado (não há partilha de espaços com utentes ou outras repostas sociais) e 
cumpriu as regras estabelecidas pela DGS, estamos a implementar as devidas providencias para, em 
conjunto com a Direção Técnica e a Direção Executiva, retomar as atividades presenciais com utentes de 
forma gradual e faseada previsivelmente a partir de 31 de agosto pelo que, entretanto, divulgaremos 
mais informações pertinentes.   
 
Com alegria enviamos saudações de paz e bem com um até breve, graças a Deus! 

A Direção 
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