Documentos a apresentar na
inscrição para o Centro de Dia

Documentos do utente:

Centro de Dia

- Fotocópia do Bilhete de Identidade (B.I.) ou
Cartão de Cidadão (CC);
- Fotocópia do Número de Identificação da
Segurança Social (NISS);

“O lugar que amamos é o nosso lar:
Lar que os nossos pés podem deixar, mas
nunca os nossos corações.”

- Fotocópia do cartão de Contribuinte;

Oliver Wendell Holmes

- Fotocópia da declaração do valor da
pensão/reforma;
- Fotocópia da declaração de IRS e respetiva nota
de liquidação;
- Documento comprovativo do valor gasto em
medicamentos para tratamento de doença
crónica;
Rua do Mosteiro 230, 4425-140
Águas Santas – MAI

- Fotocópia do recibo de mensalidade/renda da
casa.

Telf. 229 750 083
Tlm. 969 524 274

Documentos do responsável pelo
utente:

Email: cspas@cspaguassantas.com
Site: cspaguassantas.com

- Fotocópia do Bilhete de Identidade (B.I.) ou
Cartão de Cidadão (CC);
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- Fotocópia do cartão de contribuinte.

Critérios de admissão:
A resposta social Centro de Dia,
desenvolvida em equipamento,
consiste na prestação de um conjunto
de serviços que contribuem para a
manutenção das pessoas idosas no seu
meio sociofamiliar.

Missão

Visão

O Centro Social Paroquial de Águas Santas tem
como missão apoiar as famílias e a comunidade, prestando
serviços de apoio à infância e à terceira idade com a
máxima qualidade, profissionalismo, zelo, dedicação e
respeito pela dignidade humana, valorizando sempre a
participação ativa dos seus clientes, colaboradores e
comunidade.

O CSPAS tem como visão a sustentabilidade
das respostas sociais e a excelência na qualidade dos
serviços prestados, visando a plena satisfação dos seus
clientes, colaboradores e comunidade.

Valores
O Centro Social Paroquial de Águas Santas orienta
a sua ação pela Doutrina Social da Igreja Católica,
promovendo o bem-estar e conforto espiritual aos seus
clientes através do acompanhamento e apoio Cristão a
todos que o desejarem.

Horário:
Segunda-feira a sexta-feira
das 9h 00min às 18h 00min

São critérios de prioridade na seleção dos Clientes:






Viver só ou sem apoio de rede social de suporte;
Ser Utente de outro serviço;
Situação Económico-financeira desfavorecida / precária;
Idade superior a 65 anos;
Residir na área geográfica.

Tabela de comparticipações:
De acordo com os pressupostos da circular nº 4,
de 16 de Dezembro de 2014, o valor da comparticipação
da resposta social Centro de Dia varia entre os 40% e os
65% sobre o rendimento anual per capita.

Temos como principal objetivo:
 Fomentar as relações interpessoais e
intergeracionais de forma a evitar o isolamento;
 Prestação de apoio psicossocial;
 A satisfação das necessidades básicas.

Para a resposta social Centro de Dia
prestamos os seguintes serviços:





Ocupação e convívio;
Apoio psicossocial;
Refeição;
Transporte.

O cálculo do rendimento per capita do agregado
familiar é realizado de acordo com a seguinte
fórmula:

Sendo que:
RC = Rendimento per capita
RAF = Rendimento anual do agregado familiar
D = Despesas mensais fixas
N = Número de elementos do agregado familiar

