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Circular n.º 69/2020 

2020/05/25 

 

 

 

Assunto: Guiões e Planos de Operacionalização para reabertura programada e segura 

de vistas para: 

Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosos (ERPI) 

Lares Residenciais  

Casas de Acolhimento Residencial Especializadas (CARES) 

 

Exmo. Sr. Provedor, 

 

Tendo ficado definida na Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 33-C/2020, 

uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à 

doença, medidas estas anunciadas como graduais, e prevendo um período de 15 dias 

entre cada fase de desconfinamento, de modo a serem avaliados os impactos das 

medidas na evolução da pandemia, importa relevar que a mesma RCM prevê que o 

“levantamento gradual das medidas de confinamento conduzirá inevitavelmente a 

um aumento dos novos casos de infeção com o coronavírus”. 

 

Assim, continuamos a defender um desconfinamento cauteloso, ponderado, gradual, e 

também consciente da necessidade da retoma destas visitas, sendo tempo, também, de 

consolidarmos e adaptarmos esse cuidado: 

 normalizando as equipas ao seu funcionamento normal pré-pandemia e, a partir 

daí, ir avaliando o funcionamento e adaptando as normas de higiene e 

segurança; 

 envolvendo nessa adaptação todos os funcionários e familiares, de forma aberta 

e transparente, na compreensão consciente que mais vale ir devagar para que 

todos os sacrifícios não tenham sido em vão; 

 continuando, sempre que possível, a utilizar a tecnologia e a inovação, 

garantindo contactos seguros. 
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Assim, a UMP preparou um conjunto de Guiões para Reabertura Programada e 

Segura de Visitas para Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas (ERPI), Lares 

Residenciais e Casas de Acolhimento Residencial Especializadas (CARES) com os 

respetivos Planos de Operacionalização de Visitas, conforme previsto na Orientação 

número 011/2020, de 11/05/2020 e atualizada a 18/05/2020 da DGS. 

 

Naturalmente, com o evoluir das medidas de desconfinamento, tratam-se de 

documentos em permanente atualização devendo os Planos de Operacionalização ser 

adaptados à realidade de cada estrutura. 

 

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre esta matéria poderão contactar o 

Gabinete de Ação Social através dos contactos telefónicos 211 526 786 ou através do 

email accao.social@ump.pt . 

 

Com estima e consideração, 

 

 

 

O Presidente 

do Secretariado Nacional da UMP 

 

Manuel de Lemos 

 


