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Lar Hotel_ Informação estatística 

 

 
 O Lar Hotel da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real foi inaugurado a 27 de Junho 

de 2003 e o seu primeiro utente deu entrada a 14/08/2003. Ao longo dos anos vem 

cumprindo a sua missão de lar, proporcionando aos seus utentes alojamento e serviços 

contribuindo para a manutenção do seu bem-estar e essencialmente da sua autonomia.  

 Desde que abriu e até 31 Dezembro 2020 deram entrada no Lar Hotel 144 utentes e 

verificou-se a saída de 119, valores que podem ser verificados no gráfico seguinte: 

 

 

 

Ano 2020 

 

Durante o ano de 2020 deram entrada no Lar Hotel 5 utentes e verificou-se a saída 

de 10 utentes. De salientar que 3 destas saídas respeitam a internamentos temporários com 

saída devidamente prevista contratualmente. A 31 de Dezembro de 2020 o Lar Hotel 

contemplava 25 utentes residentes.  

 

A média de idades dos utentes residentes é de 87 anos o que, à semelhança dos 

anos anteriores, denota uma população envelhecida e consequentemente mais débil e 

dependente. A sua distribuição por faixa etária corresponde à apresentada no seguinte 

gráfico. 



Santa Casa Misericórdia de Vila Real - Lar Hotel  

                   Rua Irmã Virtudes 

  5000- 663 Vila Real 

  Contacto – 259 330 920/ 96 206 14 38/ 96 915 48 31 

   

2 

 

 

 

Ao nível da distribuição de utentes segundo sexo apresenta-se um predomínio de 

utentes do sexo feminino, como vem sendo habitua, ao longo dos anos de funcionamento do 

Lar Hotel, sendo que 92% dos utentes são do sexo feminino e 8% do sexo masculino. 

 

 

 

 

Relativamente ao grau de autonomia podemos referir que 7 utentes são autónomos 

para a realização de atividades de vida diária; 7 utentes estão parcialmente dependentes 

necessitando de apoio/ ajuda na execução de algumas tarefas; 6 utentes estão dependentes 
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necessitando de ajuda para a execução de várias tarefas/ atividades de vida diária 

nomeadamente locomoção, cuidados de higiene, conforto e imagem, entre outros, e 5 

utentes estão completamente dependentes necessitando de ajuda para o desenvolvimento 

de todas as atividades de vida diária. 

 

 

 

     

  


