
 

1 
 

 

CIRCULAR Nº 84/2021  

DATA: 29-10-2021  

 

 

Assunto: COVID-19: Orientação da DGS n.º 002/2021, atualizada a 28 de 

outubro: “Estruturas de acolhimento e abrigo de pessoas com necessidade 

de proteção. “ 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Provedor(a)  

Serve a presente Circular para divulgar a atualização, de 28 de outubro, da Orientação 

002/2021 da DGS, “Estruturas de acolhimento e abrigo de pessoas com necessidade de 

proteção”. 

Assim, a Orientação 002/2021 da DGS, é aplicável a: 

 Instituições de acolhimento de crianças e jovens em perigo; 

 Casas de abrigo e respostas de acolhimento de emergência de vítimas de violência 

doméstica; 

 Centros de Acolhimento e Proteção para vítimas de tráfico de seres humanos; 

 Centros de Acolhimento Temporário e Centros de Alojamento de Emergência 

Social. 

 

Não obstante, é importante mencionar: 

 Ponto 6: “A frequência dos espaços comuns deve ser organizada por turnos, se 

necessário, para que seja mantido o distanciamento físico.” (N/sublinhado)  

 

 Ponto 9: “Deve ser promovida a realização de rastreios regulares a 

colaboradores/profissionais.” 
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 Ponto 10: “Todos os colaboradores/profissionais da instituição devem seguir as 

medidas de higiene das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento entre pessoas 

recomendado para a tarefa a realizar e obrigatoriedade do uso de máscaras 

cirúrgicas. (…)” (N/sublinhado) 

 

 

 Ponto 22: “São permitidas visitas aos utentes mediante apresentação de 

Certificado Digital COVID da UE (…)” (N/sublinhado) 

 

 Ponto 23: “São permitidas saídas dos utentes da instituição.” (N/sublinhado) 

 

No entanto, é importante reforçar que durante as visitas e saídas, devem ser cumpridas 

todas as medidas de proteção recomendadas, devendo a instituição proceder à devida 

sensibilização e informação às crianças, jovens, respetivas famílias ou candidatos a 

adotantes, bem como a disponibilização de máscaras aos seus utentes.  

 

 

Para eventuais esclarecimentos sobre o conteúdo desta informação, solicitamos que 

selecione o tipo de serviço “Respostas sociais”, na plataforma de Rede UMP. 

Na certeza da melhor atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do Secretariado Nacional da UMP 

Dr. Manuel de Lemos 


