
Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), é uma Resposta Social integrada no Centro 

Paroquial de Solidariedade Social Ançã 

O que é o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)? 

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços no 

domicilio, de pessoas que se encontrem em situação de dependência física e/ou psíquica 

e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 

necessidades básicas e/ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, sem 

apoio familiar para o efeito. 

Quem pode ser utente do SAD? 

São critérios de admissibilidade neste serviço: 

 Ser uma pessoa dependente físico e/ou psíquico, e que não possam assegurar, 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a 

realização das atividades instrumentais da vida diária, que reside na área geográfica, 

cintura urbana, do Centro de Dia. 

O interessado e/ou família deverá dirigir-se ao Centro Paroquial de Solidariedade Social de 

Ançã (Centro de Dia) para efetuar uma inscrição/candidatura. 

As candidaturas apos avaliadas pelo Diretor Técnico são sujeitas a aprovação da Direção, 

sendo realizada a admissão. A Instituição reserva-se no direito de recusar a admissão sempre 

que se verifiquem circunstâncias passíveis de colocar em perigo a vida ou integridade física 

dos utentes e/ou sempre que o candidato requeira cuidados médicos permanentes para os 

quais a resposta social não está vocacionada. 

 

Serviços Prestados: 

A Equipa do SAD é composta por uma equipa de profissionais multidisciplinares que em 

conjunto asseguram cuidados básicos e promovem várias atividades no sentido de 

contribuir para a promoção da qualidade de vidas dos utentes através de vários serviços: 

 Fornecimento e apoio nas refeições; 

 Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal; 

 Tratamento de Roupas; 

 Articulação com os serviços locais de saúde, quando necessário; 

 Higiene habitacional estritamente necessária à natureza do apoio a prestar; 

 Transporte; 

 



Outros Serviços Complementares: 

 Acompanhamento do utente ao exterior nas deslocações do mesmo; 

 Apoio na Aquisição de Serviços/Bens Essenciais; 

 Atividades de Animação; 

 Outros serviços de acordo com a necessidade do utente 

 

Capacidade: 

O Serviço de Apoio Domiciliário tem capacidade para 30 utentes. 

Horário de Funcionamento: 

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona, durante todo o ano expeto aos domingos e feriados, 

nas instalações do Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ançã, de 2ª Feira a Sábado, 

das 8.30 horas às 17.00 horas. 

 


