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Centro de Dia 
 

O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste na 
prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos clientes no seu 
meio sócio-familiar. A capacidade desta resposta é de 20 clientes. 
 
 
Objectivos 
 

 Prestação de serviços que satisfaçam as necessidades básicas contribuindo, assim, 
para uma melhoria da qualidade de vida; 

 Prestação de apoio psicossocial, de modo a contribuir para o equilíbrio e bem-estar; 

 Fomentar as relações interpessoais entre os idosos da comunidade e destes com outros 
grupos etários, como forma de evitar o isolamento; 

 Aconselhar os idosos e respectivas famílias na resolução dos seus problemas.   
 
 
Critérios de Admissão de Clientes 
 

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

 Idosos em risco de isolamento social; 

 Residência nas Freguesias de Quiaios e Brenha; 

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

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

 Acompanhamento das refeições; 

 Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

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

 Actividades de Desenvolvimento Pessoal; 

 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; 

 Transporte entre o domicílio e o estabelecimento; 

 Administração da medicação prescrita; 
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 Colaboração na prestação de cuidados de saúde, sob supervisão de pessoal de saúde 
qualificados; 

 Acompanhamento a consultas e a exames complementares de diagnóstico; 

 Disponibilização de informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade 
adequados à satisfação de outras necessidades. 

 
 
Horário de Funcionamento 
 

 Funciona entre as 08H00M e as 18H00, todos os dias do ano incluindo feriados oficiais e 
religiosos. 


