"O Centro tem como fins a promoção da caridade cristã, da cultura, educação e a
Integração comunitária e social na perspetiva dos valores do Evangelho, de todos os
habitantes da comunidade onde está situado, especialmente dos mais pobres."
In Estatutos CSPAzambuja

MISSÃO
Promover o desenvolvimento integral da pessoa, num espírito de comunidade, no
respeito pela sua dignidade, fomentando o bem comum, numa opção preferencial
pelos mais pobres e desfavorecidos.

VISÃO
Ser um Centro de excelência na promoção, concretização e divulgação dos Princípios
da Doutrina Social da Igreja.

VALORES
Caridade; Fraternidade; Justiça; Equidade; Liberdade; Verdade.

Creche
Direcionada a crianças até aos 3 anos - 2ª a 6ª feira entre as 07H e as 19H
Objetivos:
- Proporcionar, através de um atendimento individualizado, o bem-estar e
desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física
- Colaborar com a família na partilha de cuidados e responsabilidades no
desenvolvimento das crianças
- Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, assegurando
o encaminhamento adequado

EDUCAÇÂO PRÈ-ESCOLAR
Orientada para o desenvolvimento de crianças entre os 3 anos de idade de ingresso
no ensino básico - 2ª a 6ª feira entre as 07H e as 19H
Objetivos:
- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança proporcionando condições
de bem-estar e segurança
- Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso á escola e para o sucesso da
aprendizagem e desenvolvimento da expressão e comunicação
- Estimular a curiosidade e o pensamento crítico
- Despistar inadaptações, deficiências e precocidades para melhor orientação
encaminhamento da criança
- Apoiar a família através de fornecimento de refeições e de prolongamento de
horários
- Participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
colaboração com a comunidade

CATL (Tempos Livres) e FORÙM JOVEM
Proporciona atividades a crianças e jovens a partir dos 6 anos - 2ª a 6ª feira entre as
07H e as 19H
Objetivos:
- Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de cada criança ou jovem, de forma
a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação
de cada um
- Colaborar na socialização de cada criança ou jovem, através da participação na vida
em grupo
- Favorecer a relação entre família, escola, comunidade e estabelecimento, com vista a
uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio
- Proporcionar atividades integradas num projeto de animação sociocultural, em que
as crianças possam escolher e participar voluntariamente, tendo em conta as
características dos grupos e como base o maior respeito pela pessoa
- Potenciar a interação e integração social das crianças com deficiência, em risco e em
exclusão social e familiar

CENTRO DE DIA
Conjunto de serviços que contribuem para a manutenção no seu meio social e
familiar, das pessoas com 65 e mais anos - 2ª a 6ªfeira entre as 09h e as 17.30h
Objetivos:
- Assegurar a prestação de cuidados e serviços adequados á satisfação das
necessidades e expectativas do utilizador
- Prevenir situações de dependência e promover autonomia
- Promover as relações pessoais e entre gerações
- Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida

SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Consiste na prestação de cuidados e serviços ao domicílio, a pessoas em situações de
dependência física ou psíquica, podendo ser prestado quando necessário nos sete
dias da semana em horário a contratualizar.
- Cuidados de higiene e conforto pessoal
- Higiene habitacional estritamente necessária à prestação dos cuidados
- Fornecimento de refeições
- Tratamento de roupa do uso pessoal do utente
- Atividades de animação e socialização
- Outros serviços a contratualizar

Objetivos:
- Melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias
- Conciliação da vida pessoal com a vida familiar
- Permanência das pessoas no seu meio habitual de vida

Centro de convívio
Apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com
participação ativa das pessoas idosas – 2ª a 6ª feira entre as 9h e as 17.30h – Sábado
e Domingo das 14.30h às 17.00h

Objetivos:
- Prevenir a solidão e o isolamento
- Incentivar a participação e inclusão dos idosos na vida social local
- Fomentar as relações interpessoais e entre as gerações
- Contribuir para retardar ou evitar ao máximo o internamento em instituições

ERPI- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (Lar)
Alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente, para idosos - 24h/dia
todos os dias
Objetivos:
- Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das
pessoas idosas
- Preservar e incentivar a relação intrafamiliar
- Potenciar a integração social
- Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo
- Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar e
potenciar a integração social

