
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  

RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS 

249 741 222 

cascarregueira@gmail.com 

249 740 406 



Ajude-nos a ajudar! 

Faça-se Sócio! 

O funcionamento das Residências asse-
gurará 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 móveis e/ou objetos 
pessoais, mediante  acordo prévio 
com a direção do CASC, tendo em 
conta a limitação do espaço. 

 

O plano de ementas previamente estabe-
lecido, assim como, informação sobre to-
das as atividades organizadas pelas valên-
cias será afixado na entrada do Lar ou, se 
solicitado, entregue em mão. 

As  Residências, tipologia T1, são mais uma 

resposta do Centro de Apoio Social da Carre-

gueira (CASC) ao dispor da comunidade, vi-

sando apoiar as pessoas de acordo com as 

suas necessidades, num espaço autónomo e 

privado/personalizado. 

Para concretizar este objetivo o CASC tem ao 

seu dispor os seguintes serviços: 

a) Alimentação 

b) Cuidados de higiene e conforto 

c) Cabeleireiro 

d) Atividades lúdico/culturais 

e) Tratamento de roupas 

f) Cuidados de saúde (administração e 
preparação terapêutica, acompanha-
mento médico) 

g) Apoio administrativo 

h) Apoio noturno com sistema de campai-
nha chamada 

i) Apoio na área da reabilitação 

O utilizador usufruirá dos serviços em 
igualdade com os utentes de Lar: 

 

a) Alimentação entregue na residên-
cia em tabuleiro hermético 

 Pequeno almoço - 9h 

 Almoço - 12.30h 

 Lanche - 16h 

 Jantar - 19h 

b) Tratamento de roupas 

  Transportadas para a la-
vandaria 

 Entregues na residência  
depois de cuidada 

c) Cuidados de higiene e conforto 
na residência; 

d) Higienização semanal ou diária de 
acordo com as necessidades. 

 

Os restantes serviços são prestados no 
local de funcionamento habitual, medi-
ante marcação e segundo um plano indi-
vidual ajustado às necessidades dos 


