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Serviço de Apoio Domiciliário 

 
O Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de 
doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou 
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária. 
A capacidade desta resposta é de 45 clientes. 
 
 
Objectivos 
 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e respectivas famílias; 

 Prevenir situações de dependência e promover a autonomia contribuindo, assim, para 
retardar ou evitar a institucionalização; 

 Apoiar os clientes e famílias na satisfação das necessidades básicas da vida diária; 

 Prestar cuidados de ordem física e apoio psico-social aos clientes e famílias, de modo a 
contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

 Colaborar ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde.   
 
 
Critérios de Admissão de Clientes 
 

 Residência nas Freguesias de Quiaios e Brenha; 

 Idosos que social e economicamente sejam desfavorecidos ou desprovidos de apoio 
familiar; 

 Idosos cujo grau de dependência os impossibilite de realizar as suas actividades diárias; 

 Idosos em risco de isolamento social. 
 
 
Serviços Prestados 
 

 Alimentação. Confecção e distribuição do Pequeno-Almoço, Almoço e Lanche; 

 Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

 Tratamento de roupas. Lavagem, secagem e passagem a ferro das roupas de vestir e da 
cama; 

 Higiene habitacional. Pequenas arrumações e limpezas no domicílio, das divisões da 
estritamente necessárias à natureza do apoio a prestar; 
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 Apoio psicossocial. Ao nível social prestado pelo Técnico Superior de serviço Social e ao 
nível psicológico/psiquiátrico através do encaminhamento para serviços externos da 
especialidade. 

 
O SAD pode ainda assegurar outros serviços complementares: 
 

 Acompanhamento das refeições; 

 Administração da medicação prescrita; 

 Aquisição de medicamentos, com prescrição médica a expensas do cliente, quando este 
necessitar e não tenha familiares que o possam fazer; 

 Prestar informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade, adequados à 
satisfação de outras necessidades; 

 
 
Horário de Funcionamento 
 

 De Segunda a Sexta-Feira das 08H45M às 18H00M; 

 Aos Sábados, Domingos e Feriados das 08H00M às 14H00. 


