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 A Associação Centro de Dia S. Pedro 
de Celeirós foi fundada a 7 de Abril de 
1988. Esta é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social com sede em 
Celeirós, concelho de Sabrosa.  

 A instituição tem por objetivos a segu-
rança social, lazer, recreio e educação. 
O seu âmbito de intervenção abrange as 
freguesias de Celeirós, Provesende, 
Vilarinho de S. Romão e Paradelinha.  

 As respostas sociais desenvolvidas 
pela Associação são: Centro de Dia, 
Serviço de Apoio Domiciliário e Apoio 
Domiciliário Integrado.  

Serviços prestados: 

 Refeições confecionadas; 

 Higiene pessoal; 

 Higiene habitacional; 

 Tratamento de roupas; 

 Assistência medicamentosa; 

 Aquisição de bens e serviços; 

 Animação Sociocultural; 

 Apoio psicossocial; 

 Transportes; 

 Acompanhamento a consultas. 

Caracterização da 

Instituição Missão  
Somos uma IPSS dedicada a apoiar a 
terceira idade. À população idosa mais 
incapacitada e isolada garantimos o seu 
bem-estar, segurança e principalmente a 
sua qualidade de vida.  

 

Visão  
Pretendemos ocupar uma posição de 
liderança na prestação de serviços à 3ª 
Idade que se traduz na sua plena satisfa-
ção, atendendo sempre às expectativas e 
necessidades dos clientes.  

 

Valores  
Os nossos valores são os princípios con-
dutores da nossa instituição, os quais 
estão presentes em todas as atividades: 

 Solidariedade 

 Responsabilidade Social  

 Ética  

 Dedicação  

 Dignidade  

 Respeito 

 Afetividade  

 
 

Política de Qualidade 
 

 Cumprir com os requisitos e nor-
mativas legais; 

 Promover o bem estar da comuni-
dade institucional; 

 Aumentar a satisfação dos clientes;  

 Criar estratégia de sustentabilidade 
da instituição; 

 Satisfazer as necessidades e 
expectativas dos clientes;  

 Promover a eficácia e eficiência 
dos serviços.  

 


