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Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência 

Respostas Sociais 

Lar Residencial 

 

Objetivos: 

 Disponibilizar alojamento e apoio residencial, permanente ou 

temporário; 

 

 Atender ao bem-estar integral dos utentes, privilegiando a sua 

participação, autodeterminação, empowerment e promovendo a sua 

autoestima; 

 

 Promover o bem-estar biopsicossocial e espiritual dos utentes; 

 

 Desenvolver processos de valorização pessoal, acesso a produtos de 

apoio adequados, criar e promover condições propiciatórias de 

autonomia/reabilitação e bem-estar; 

 

 Assegurar um atendimento personalizado e de qualidade aos utentes, 

ajustado às suas necessidades, interesses e expectativas, transmitindo e 

garantindo um clima de segurança afetiva, física, psíquica e espiritual, 

cimentado na cultura do cuidado humanizado; 

 

 Privilegiar a interação com a família e/ou significativos e com a 

comunidade, no sentido de otimizar os níveis de sensibilização e 

interação familiar e social; 

 

 Promover estratégias que garantam a qualidade de vida dos utentes, 

com acesso a programas, serviços, atividades e estruturas de apoio e 

suporte adequadas ao seu projeto de vida; 
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 Fomentar a continuidade das parcerias com o objetivo de garantir novas 

oportunidades qualificadas, que otimizem a satisfação dos utentes, a 

sua qualidade de vida e felicidade; 

 

 Criar interação com todos os agentes sociais que possam contribuir para 

a melhoria do bem-estar dos utentes, bem como a flexibilidade para 

renovar/inovar serviços e programas, em função das necessidades e 

expectativas emergentes 

 

 

Destinatários: 

 

Pessoas com deficiência física e/ou intelectual, de idade igual ou superior a 

16 anos, sem retaguarda familiar que as possam acolher, ou que se 

encontrem numa situação de isolamento ou cuja família necessite de 

apoio, designadamente em caso de doença ou necessidade de descanso 

do cuidador e não tenham outras respostas na comunidade que não seja a 

institucionalização. 

 

Nº de utentes/capacidade: 

O Lar Residencial tem capacidade máxima para 97 utentes e acordo para a 

mesma capacidade com a entidade financiadora, Segurança Social. 


