
CENTRO DE APOIO SOCIAL 
DA CARREGUEIRA 

 
Rua do Algaz, nº 1 e 3 
2140-666 Carregueira 

 
Para mais informações: 

 
 

 

www.cascarregueira.wordpress.com 

A praticar solidariedade 
desde 1996 

Visite a nossa página no  

ESTRUTURA RESIDENCIAL 
PARA PESSOAS IDOSAS—

ERPI 

249 741 222 

cascarregueira@gmail.com 

249 740 406 

Acordo com a Segurança Social 



Ajude-nos a ajudar! 

Faça-se Sócio! 

O funcionamento da ERPI assegurará 

uma maior qualidade de vida aos seus 

utentes. 

 

1. Todos os cuidados têm como objeti-
vo principal a satisfação das necessi-
dades, tendo em vista a manutenção 
da autonomia e independência dos 
seus beneficiários; 

2. Existência de um ambiente confortá-
vel e humanizado, respeitando na 
medida do possível, os seus usos e 
costumes; 

3. Possibilidade de completar o equipa-
mento com objetos pessoais, medi-
ante  acordo prévio com a direção 
do CASC, humanizando e personali-
zando o espaço. 

 

O plano de ementas previamente estabe-

lecido, assim como, informação sobre to-

das as atividades organizadas pela valência 

 A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é 

uma resposta social destinada a pessoas com 

mais de 65 anos de idade cujo contexto social, 

familiar, económico e de saúde não lhes per-

mita permanecer no meio em que vivem. 

Com capacidade para 50 idosos, a instituição 

dispõe de 39 quartos, individuais e duplos, e 

propõem-se a : 

a)  Atender e acolher pessoas idosas cuja 
problemática biopsicossocial não seja 
passível de permanecer no domicílio; 

b) Garantir o seu bem-estar, qualidade de 
vida e segurança; 

c) Proporcionar serviços permanentes e 
adequados à satisfação das suas neces-
sidades; 

d) Contribuir para o desenvolvimento nor-
mal do processo de envelhecimento e 
evitar a sua degradação; 

e) Apoiar as suas famílias no sentido de 
fortalecer a relação inter-familiar e pre-
servar os laços familiares. 

O utilizador usufruirá dos seguintes 

serviços: 

a) Higiene Diária 

b) Refeições 

 Pequeno almoço - 9h 

 Almoço - 12.30h 

 Lanche - 16h 

 Jantar - 19h 

c) Enfermagem 

d) Assistência Médica 

e) Tratamento de roupas 

f) Cabeleireiro 

g) Atividades Ocupacionais 

h) Psicologia 

i) Reabilitação Psicomotora 

j) Gabinete de Apoio 

k) Apoio Psicossocial 


