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  COMUNICADO 13 - COVID - 19 

Encerramento da Resposta Social de Centro de Dia - CST – IPSS 
 

 

Na sequência das medidas de agravamento de combate à COVID- 19, decretadas 
ontem pelo Governo, que incluem o encerramento dos Centros de Dia, 
articulado com o e-mail do Sr. Presidente da Confederação Nacional das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (de que esta instituição é 
associada) sobre a necessidade do encerramento para contenção da 
propagação  do coronavírus, comunicamos o encerramento da nossa Resposta 
Social de Centro de Dia, com domiciliação de serviços, de 20 de janeiro até 
data a definir pelas autoridades competentes. 
 
Comunicamos, também, que foi dado conhecimento a todos os colaboradores 
da transferência domiciliada de alguns  dos serviços de Centro de Dia; e que, 
simultaneamente, foram feitos telefonemas a cada um dos familiares 
responsáveis para informação da situação de encerramento desta resposta 
social, assim como, da  forma como os seus serviços vão ser prestados.  
 
Comunicamos, ainda,  a todas as partes interessadas que e de acordo com a 
evolução da pandemia, os serviços poderão ter  de sofrer novos  ajustes  de 
que serão   atempadamente informados  os (as) utentes e seus 
familiares.  Pedimos, por isso,  a todas as partes interessadas que estejam 
atentas às informações que iremos publicando no nosso site, na nossa página do 
Facebook e que privilegiem o contacto com a instituição por e-mail, ou, 
telefone, ou, página do facebook. 
 
Lamentamos todos os constrangimentos que as medidas enumeradas vos 
possam causar - associados, colaboradores, utentes, familiares, fornecedores, 
parceiros  e comunidade -  apelando à vossa cidadania e à compreensão para a 
solução que vamos implementar e que se impõe num tempo pandémico tão 
grave em que a saúde de cada pessoa e de todos nós está em causa. 
 
 
Tourigo, 19 de janeiro de 2021 
 
A Presidente da Direção do CST – IPSS,  
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