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Preâmbulo 

 

O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais foi inaugurado no dia 01 de junho de 2004 e 

tem como principal objetivo promover a proteção e o apoio ao Idoso, prestando um 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no seu meio sócio familiar. 

As diferentes alterações que se têm verificado na sociedade atual, sobretudo ao nível da 

composição e funções do grupo familiar, da solidariedade intergeracional e social, da falta 

de investimento no envelhecimento por parte da sociedade e da insuficiência de respostas 

adequadas ao controlo das situações de dependência, permitem verificar que, um grande 

número de pessoas, nestas situações, encontram no Centro de Dia uma resposta que 

contribui para colmatar algumas das dificuldades com que elas próprias e mesmo o seu 

agregado familiar se debatem quotidianamente. 

Ao instituir-se o Centro de Dia como resposta social, procurou-se que o mesmo possibilitasse 

uma oferta de serviços de proximidade diversificada, permitindo que o cidadão 

permanecesse, o maior tempo possível, no seu meio habitual de vida, retardando e 

invertendo a lógica de integração em Lar, como atualmente designado Estrutura Residencial 

para Idosos – ERPI, como a única resposta possível. 

Simultaneamente, o Centro de Dia é uma resposta que possibilita às pessoas novos 

relacionamentos e elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de contactos 

com os colaboradores, voluntários, utentes e pessoas da comunidade, donde a qualidade da 

intervenção deve ser uma exigência a ter em conta permanentemente na gestão desta 

Resposta Social. 

A atenção das pessoas em situação de dependência e a promoção da sua autonomia pessoal 

constituem também um dos objetivos relevantes do Centro de Dia, indo de encontro às 

necessidades das pessoas que, por se encontrarem em situação de especial vulnerabilidade, 

requerem apoios essenciais para a sua vida diária, no sentido de poderem adquirir uma 

maior qualidade de vida, bem como o exercício em pleno dos seus direitos de cidadania. 

Para concretizar o seu objetivo o Centro de Dia propõe-se colaborar com a Segurança Social, 

Centro de Saúde, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Polícia de Segurança Pública e outras 

entidades públicas ou privadas, na defesa e exercício efetivo dos direitos e interesses da 

Pessoa Idosa. 
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Disposições 

 

Artigo 1 .º Âmbito 

O presente Regulamento estabelece os princípios de organização e funcionamento do 

Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais. 

 

Artigo 2 .º Objetivo 

1. O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais consiste numa resposta social de apoio 

à população idosa da Freguesia de Olivais, potenciando a efetivação de um 

acompanhamento biopsicossocial, bem como o cumprimento de um envelhecimento 

ativo e construtivo, contribuindo para a manutenção das pessoas no seu meio habitual 

de vida, visando a promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência 

ou o seu agravamento.  

2. A sua dinâmica institucional incide na colmatação das mais prementes necessidades e/ou 

problemas de cariz sociodemográfico.  

3. Os objetivos da valência de Centro de Dia são os seguintes: 

a) Assegurar a satisfação das necessidades básicas do utente, proporcionando-lhe 

todos os serviços indispensáveis para o seu bem-estar, de forma a promover a sua 

adaptação e integração no meio ambiente envolvente; 

b) Garantir ao utente o bem-estar físico, mental, emocional, social e moral, 

promovendo a sua qualidade de vida; 

c) Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a privacidade e a livre 

expressão de opinião do utente; 

d) Apoiar na reformulação e continuidade do seu projeto de vida; 

e) Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento e, 

simultaneamente, promover um crescimento e envelhecimento “bem-sucedidos”; 
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f) Manter e promover a abertura e a ligação com a sua rede social de apoio, quer ao 

nível familiar quer ao nível da comunidade, minimizando o efeito da 

institucionalização; 

g) Criar condições que lhe permitam preservar a sociabilidade e incentivar a relação 

interfamiliar e intergeracional. 

 

Artigo 3 .º Âmbito Pessoal 

1. A valência do Centro de Dia é uma resposta social que se destina a acolher pessoas 

idosas, de ambos os sexos, para a satisfação das suas necessidades básicas e que 

expressem livremente a sua vontade em serem admitidas. 

2. Em situação de incapacidade na expressão livre dessa vontade, o pedido de admissão 

deverá ser formulado por um familiar que assuma a responsabilidade pela admissão do 

utente. 

 

Artigo 4 .º Admissão 

1. A inscrição é precedida de uma entrevista com a Diretora Técnica do Centro de Dia, que 

avaliará a situação, aconselhando a inscrição numa das duas modalidades existentes: 

 Grupo A – Efetivos (utentes permanentes); 

 Grupo B – Não Efetivos. 

2. No ato da inscrição é necessário a apresentação de: 

 Cartão de Cidadão / Bilhete de Identidade; 

 Cartão de Contribuinte; 

 Cartão de Beneficiário; 

 Cartão do Centro de Saúde, ou outro; 

 2 Fotografias; 

 Informação médica sobre o estado de saúde; 

 Nome do médico de Família; 
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 Valor da reforma (s) / Pensão (s) / Rendimentos; 

 Nome, Morada, Telefone dos filhos ou familiares. 

3. Terão prioridade os idosos residentes na Freguesia de Olivais. 

4. O Centro de Dia admite pessoas reformadas ou pensionistas. 

 

Artigo 5 .º Mensalidades 

1. A mensalidade será fixada tendo por base o custo médio por idoso estabelecido em 

tabelas anuais pela União das I.P.S.S. tendo em conta o rendimento do idoso e/ou 

capitação do agregado familiar. 

2. A mensalidade deverá ser paga até ao dia 30 de cada mês. 

3. Quando o Idoso não frequentar o Centro de Dia por razões pessoais excetuando o mês 

de agosto, aplica-se o estipulado nas normas internas do Centro. 

 

Artigo 6 .º Horário de Funcionamento 

O Centro de Dia funciona de segunda-feira a sexta-feira das 10:00 às 18:00 e, estará 

encerrado todos os feriados oficiais, sexta-feira santa e véspera de Natal. 

 

Artigo 7 .º Funcionamento 

1. Os Idosos que frequentam o Centro de Dia como utentes permanentes deverão esforçar-

se por permanecer no Centro o tempo suficiente para criar amizades, integrar-se na vida 

de casa, não se aceitando idosos que tenham como objetivo só tomar as refeições. 

2. Os Idosos que estão no grupo B poderão ou não almoçar e/ou lanchar, conforme 

desejarem, pagando o almoço ou lanche no próprio dia, à técnica dos Serviços de Saúde 

e Ação Social. 

3. O horário estabelecido para as refeições deverá ser rigorosamente cumprido, exceto em 

situações especiais que deverão ser apresentadas à técnica dos Serviços de Saúde e Ação 
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Social, de preferência com antecedência, se possível. 

4. As ausências deverão ser sempre comunicadas à Diretora Técnica do Centro de Dia com 

antecedência, se possível. 

5. Se a ausência for devida a doença, o seu regresso só se poderá verificar mediante 

apresentação de Declaração Médica. 

6. Ausências superiores a 15 dias sem aviso prévio ou justificação levará a anulação da 

inscrição. 

 

Artigo 8 .º Dúvidas e Omissões 

Todas as dúvidas ou omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regulamento serão analisadas e consideradas pela Diretora Técnica do Centro de Dia, que 

após elaboração de parecer fundamentado, as submeterão à apreciação e decisão do(a) 

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais. 
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Normas Anexas ao Regulamento 

(Exclusivamente para uso interno) 

 

1. Comparticipações: 

a) Efetivo permanente: Mensalidade: 21% da capitação; 

b) Não Efetivo: Quota: 2% da capitação (Max. € 3,00). 

Mensalidade de acordo com a tabela: 

Capitação Almoço Lanche 

B1 de 75 a 100 € € 1,40 € 0,20 

B2 de 100 a 150 € € 1,95 € 0,30 

B3 de 150 a 200 € € 2,20 € 0,35 

B4 de 200 a 250 € € 2,55 € 0,40 

B5 de 250 a 350 € € 3,15 € 0,50 

B6 de 300 a 500 € € 3,50 € 0,60 

B7 + de 500 € € 4,00 € 0,70 

 

c) Simpatizante: Contribuição Voluntária Mensal (mínimo € 1,20); 

d) Voluntários: 

 Almoço: Grátis; 

 Lanche: Grátis. 

e) Utentes Simpatizantes ou Convidados: 

 Almoço: € 4,00; 

 Lanche: € 0,75. 

f) Convidados: 

 Almoço: € 4,00; 
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 Lanche: € 0,75. 

2. Ausências – Formas de pagamentos: 

a) Ausências justificadas serão descontadas a partir de uma semana; 

b) Em caso de férias promovidas pelo Centro ou pela Junta de Freguesia, a mensalidade 

será dividida por 22 dias e o utente paga os dias que almoçou no Centro; 

c) Ausências de um a três meses paga 10% da mensalidade para garantirem o lugar; 

d) Ausências superiores a três meses será analisada a situação; 

e) Ausências superiores a 15 dias, devidas a hospitalização ou doença prolongada ficam 

isentas do pagamento de 10%. 

3. Na situação Temporária de Doença, o utente poderá contactar o Centro e se não tiver 

alguém que possa vir buscar a refeição, tentar-se-á que um idoso se disponibilize para 

prestar esse serviço. 

4. Se algum utente não puder estar à hora determinada para o almoço (por motivos 

justificáveis) deve informar alguém responsável no refeitório e ser-lhe-á permitido 

almoçar até às 13:30. 

5. Não é permitido levar comida para fora do Centro, mesmo que tenha sobrado do seu 

prato. 


