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Lar de Terceira Idade 
 

Considera-se Lar de Terceira Idade o estabelecimento em que sejam desenvolvidas 
actividades de apoio social a pessoas idosas através de alojamento colectivo, de utilização 
temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, de cuidados de saúde, higiene e 
conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a ocupação dos livres dos 
utentes. A capacidade desta resposta é de 28 clientes. 
 
 
Objectivos 
 

 Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das 
pessoas idosas; 

 Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento; 

 Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação interfamiliar; 

 Potenciar a integração social.  
 
 
Critérios de Admissão de Clientes 
 

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

 Antiguidade de admissão nas respostas sociais de Centro de Dia ou Serviço de Apoio 
Domiciliário da Instituição; 

 Idosos em risco de isolamento social; 

 Grau de dependência; 

 Idosos com problemas ao nível da situação habitacional; 

 Residência nas Freguesias de Quiaios e Brenha. 
 
 
Serviços Prestados 
 

 Alimentação; 

 Acompanhamento das refeições; 

 Cuidados de higiene e de conforto pessoal; 

 Tratamento de roupas; 

 Acompanhamento ao nível de cuidados de cuidados médicos (serviços externos) e de 
enfermagem; 

 Actividades de Desenvolvimento Pessoal; 
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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; 

 Administração da medicação prescrita; 

 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 
 

 24 horas por dia, todos os dias do ano civil. 
 


