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MISSÃO 

“Agir concertada e integradamente na comunidade que a envolve, melho-

rando as condições de vida da sua população, prestando, criando e desen-

volvendo serviços na área social e da saúde adequados às necessidades da 

comunidade e promovendo a solidariedade, a qualidade de vida e a digni-

dade humana.” 

 

VISÃO 

A SCMSTR visa ser uma instituição de referência pela qualidade nas áreas 

social e da saúde a nível local, nacional e transnacional. 

 

VALORES 

- Ética; 

- Justiça 

- Solidariedade; 

- - Equidade; 

- Qualidade. 
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A Santa  Casa da  Misericórdia de Santarém é uma Organiza-

ção de  Economia Social aberta  à Comunidade envolvente, com 

uma vasta  gama de projetos , em curso agindo como uma entida-

de promotora  e parceira de di ferentes  Instituições e Organismos. 

 

513 Anos  513 Anos  513 Anos  513 Anos    

de 

“Solidariedade, Justiça e Equidade social” 
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(SAD)  

    Serviço de Apoio DomiciliarioServiço de Apoio DomiciliarioServiço de Apoio DomiciliarioServiço de Apoio Domiciliario    

A Santa Casa da Misericórdia com 513 anos de história, 
iniciou a sua intervenção social com os idosos em 1989, 
nomeadamente com as respostas sociais do Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domiciliário.  

 

O Serviço de Apoio Domiciliário surge como garante da autonomia e apoio à 

dependência e visa combater o isolamento individual e social, bem como asse-

gurar um conjunto de serviços e cuidados multidisciplinares.  

 

Atualmente, a esperança de vida tem aumentando. E, à 
medida que a população vai envelhecendo, a proporção de 
idosos vai crescendo, aumentando também a dependência 
destes (seja por razões fisiológicas ou patológicas). 

 

Torna-se necessário que o aumento de anos de vida seja 
acompanhado por uma boa qualidade de vida. 

          
 

Serviço de Apoio Domiciliário 
 

O que é? 
É um serviço prestado no domicílio dos utentes, permitindo 
a estes continuarem no seu meio sócio-familiar com quali-
dade de vida. 
 

A quem se destina? 
Destina-se a pessoas que, por motivo de doença, deficiên-
cia ou outro, não consigam assegurar temporária ou perma-
nentemente a satisfação das suas necessidades básicas e/
ou as atividades da vida diária. 
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Cidadãos/Clientes 
Neste contexto todos os indivíduos de ambos os 

sexos podem beneficiar da prestação de serviços SAD.  
Todos os serviços prestados neste âmbito têm um 

enfoque nas necessidades e expectativas do cidadão/
cliente sempre na ótica da melhoria da sua qualidade de 
vida . 

O conhecimento da realidade social dos clientes é 

essencial para o planeamento e desenvolvimento da práti-
ca profissional.  

 

    Serviço de Apoio DomiciliárioServiço de Apoio DomiciliárioServiço de Apoio DomiciliárioServiço de Apoio Domiciliário
((((SAD)    

 

Que serviços são prestados ?  
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Preparação 
das  refeições. 

Limpeza  
habitacional 

Atividades de 
Animação 
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Cuidados de higiene 
conforto e saúde 

Transportes e 
distribuições de 

refeições 

Tratamento de 
roupas 
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     As etapas   
 

A Santa Casa da 
Misericórdia ini-
ciou a sua inter-
venção social na 
área da Anciania 
com as respos-
tas sociais Cen-

tro de Dia/ Servi-
ço de Apoio 
Domiciliário. 

 

1989 

 

1989 -

2004 

 

2004 - 

 O Serviço 
de Apoio 
Domiciliá-
rio e o Cen-
tro de Dia 
estiveram 
sob a mes-

ma Direção 
Técnica. 

Continua-
ram no 
mesmo 
espaço, 
mas com 
Direção 
Técnica 

diferente.  
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 As etapas   da evolução 

 

2006 

 

2009 

 

2012 

O Serviço 
de Apoio Domi-
ciliário alargou 
a sua área geo-
gráfica de 
intervenção 
social nas fre-

guesias : 
Almoster, 
Povoa da Isen-
ta, e Vale de 

Com a 
mudança de 
instalações do 
Centro de Dia 
para outro edi-
fício, o SAD 
teve com sede 

provisória o 3º 
piso do edifício 
sede (Lar Ido-
sos). 

O Serviço 
de Apoio Domi-
ciliário passou 
a ter sede pró-
pria.  
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      As etapas  da evolução

 

2004 

 

2006 

 

1989-

2004 
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 As etapas  da evolução 

 

2009 

 

2012 



14 

 Momentos marcantes !  
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 Momentos marcantes !  
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Largo Cândido dos Reis 
Apartado 23 

2001-901 SANTARÉM 
Telefone: 243 305 260 

FAX: 243 305 269 
E-mail : (Serviços Administrativos) 

geral@scms.pt 

                 www.scms.pt/  


