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Fundação Dr.Carneiro de Mesquita 
 
 

RESPOSTA SOCIAL – APOIO DOMICILIÁRIO 
 
 

REGULAMENTO INTERNO 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS GERAIS 

 

 

Artigo 1º 

DEFINIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

1 - O serviço de APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) é uma resposta social, que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da 

vida diária e rege-se pelo estipulado no: 

a) Decreto-Lei nº 119/83 de 25 de Fevereiro – que aprova o Estatuto das IPSS; 

b) Despacho Normativo nº 75/92, de 20 de Maio – que regula o regime jurídico de 

cooperação entre as IPSS e o Ministério; 

c) Despacho Normativo nº 62/99 de 12 de Novembro – que aprova as normas que 

regulam as condições de implantação, localização, instalação e funcionamento do 

SAD; 

d) Protocolo de Cooperação em vigor: 

a. Celebrado com o Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real em 02 de 

Dezembro de 1988, com capacidade para 20 utentes; 

e) Contrato Colectivo de Trabalho para as IPSS. 

 

Artigo 2º 

DESTINATÁRIOS 

 

1 - São destinatários do SAD da Fundação Dr.Carneiro de Mesquita: 

a) Pessoas com 65 ou mais anos de idade, cuja situação de dependência não lhes 

permita satisfazer as suas necessidades básicas e/ou as actividades da vida 

diária; 

b) Pessoas de idade inferior a 65 anos que, por motivo de doença, deficiência ou 

outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a 

satisfação das suas necessidades básicas e/ou actividades da vida diária. 

 

 

 



Regulamento Interno do Apoio Domiciliário 

Fundação Dr. Carneiro de Mesquita 2 

Artigo 3º 

OBJECTIVOS 

1 -  São Objectivos do SAD: 

 

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias; 

 

  - Prevenir situações de dependência e promover a autonomia; 

 

 - Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de 

modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

 

- Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e actividades 

da vida diária; 

 

  - Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde. 

 

 

 2 – Para a prossecução dos seus objectivos, o SAD da Fundação Dr. Carneiro de 

Mesquita proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente: 

a) Confecção, transporte e distribuição de refeições; 

b) Tratamento de roupa; 

c) Cuidados de Higiene e de conforto pessoal; 

d) Arrumação e pequenas limpezas no domicílio; 

e) Disponibilização de informação facilitadora do acesso a serviços da comunidade 

adequados à satisfação de outras necessidades; 

f) Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos, como medicamentos; 

g) Administração da medicação prescrita; 

 

 3 – O SAD da Fundação Dr. Carneiro de Mesquita realiza ainda as seguintes 

actividades: 

a) Acompanhamento ao exterior a consultas assim como a exames complementares de 

diagnóstico; 

b) Cedência de ajudas técnicas; 

 

 4 - Alimentação 

  4 – 1. Do serviço de alimentação do SAD, fazem parte as seguintes refeições: 

 - Pequeno-almoço composto por leite, chá e/ou café, pão ou bolachas com manteiga, 

queijo, fiambre, doce. Distribuído das 9:00h às 10:00h; 

 - Almoço composto por sopa, prato de carne ou peixe, pão, fruta ou doce. Distribuído 

entre as 12:15h e as 13:30h; 
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 - Jantar composto por sopa, prato de carne ou peixe, pão. Distribuído entre as 18:00h e 

as 19:00h. 

 4 – 2 . A ementa semanal é afixada em local visível e adequado, elaborada com o devido 

cuidado nutricional e adaptada aos utentes desta resposta social. 

 4 – 3 . As dietas dos utentes, sempre que prescritas pelo médico, são de cumprimento 

obrigatório. 

 4 – 4 . Os clientes diabéticos têm também direito a um reforço alimentar, da parte da 

manhã, por volta das 11:00h, e da parte de tarde, por volta das 15:30h. 

 

 5 - Tratamento de roupa 

 O serviço de rouparia consiste na recolha de roupa suja e distribuição de roupa lavada e 

engomada. São consideradas neste serviço as roupas de uso diário, da cama e casa de banho, 

exclusivas do utente. Funciona com a periodicidade que satisfaça as necessidades do cliente e 

obriga à marcação prévia de todas as peças que são trazidas para a Instituição. 

 

 6 - Cuidados de Higiene e conforto pessoal 

 6 – 1 . Este serviço baseia-se na prestação de cuidados de higiene corporal e conforto e é 

prestado com a periodicidade que satisfaça as necessidades do cliente. 

 6 – 2 . Sempre que se verifique necessário o serviço poderá compreender mais do que 

uma higiene pessoal diária, sendo considerado um serviço, para além dos 4 cuidados básicos. 

 6 – 3 . A equipa poderá ainda colaborar na prestação de cuidados de saúde básicos, sob 

supervisão de pessoal de saúde qualificado, constituindo igualmente um serviço não contido nos 

cuidados básicos. 

 

 7 – Arrumação e pequenas limpezas no domicílio 

 7 – 1 . Este serviço consiste numa limpeza de manutenção nas zonas e áreas de uso 

exclusivo do utente, tais como o quarto, a cozinha e a casa de banho. Não serão prestados outros 

serviços mais profundos nem são abrangidas outras zonas da habitação. 

 7 – 2 . São efectuadas consoante as necessidades do utente ( poderão ser diárias, 

semanais ou quinzenais). 

 

 8 – Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos de 1ª necessidade 

 8 – 1 A aquisição destes artigos será feita a pedido do utente, sendo possível, em 

articulação com o familiar de referência;  
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 8 – 2. Estas aquisições são pagas directamente pelo utente, a quem é devido o 

documento relativo ao custo dos artigos adquiridos. 

 

 9 – Administração da medicação prescrita 

 9 – 1. A medicação administrada ao utente cumpre as respectivas prescrições médicas; 

 9 – 2. O SAD procurará assegurar que a medicação seja tomada, mesmo nos períodos de 

noite, recorrendo para isso a familiares e/ou voluntários, se necessário. 

 

 10 – Outros serviços prestados 

 10 – 1. Acompanhamento a consultas, cuidados médicos e de enfermagem. 

a) Os utentes desta valência são acompanhados a consultas e exames auxiliares de 

diagnóstico; 

b) Em casos de urgência recorre-se aos serviços de saúde disponíveis. 

 10 – 2. Cedência de ajudas técnicas/produtos de apoio. 

a) São consideradas ajudas técnicas: camas articuladas, mesas hospitalares, 

cadeiras de rodas, andarilhos e outros que a Instituição possa eventualmente ter. 

b) O SAD pode providenciar o seu empréstimo desde que: 

a. Estejam disponíveis; 

b. O utente seja informado que este serviço não está incluído na 

comparticipação e saiba do acréscimo de valor; 

 

Artigo 4º 

 

 

            O Apoio Domiciliário é complementado, para quem o solicita, com os serviços de Centro 

de Dia. 

 

 
 

CAPÍTULO II 

ADMISSÃO 

Artigo 5º 

 
 1. A admissão é feita pela Direcção com base em proposta apresentada pela Directora Técnica e 

obedece aos seguintes critérios: 

 a) Situação de carência económica (critério de ponderação 30%); 

 b) Residente e natural na freguesia de Fontes (critério de ponderação 30%); 

 c) Falta de retaguarda familiar ou outro (critério de ponderação 20%); 
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 d) Isolamento geográfico (critério de ponderação 10%); 

 e) Vontade expressa pelo cliente (critério de ponderação 10%). 

 A prioridade de cada admissão será encontrada pela conjugação dos critérios de ponderação e só 

em caso de empate funcionará a antiguidade da data de inscrição. 

 

 2. O processo de admissão será subscrito pelo candidato ou por seu representante. Deverá ser 

apresentado nos serviços administrativos da Instituição, onde será preenchida a ficha de inscrição. Não 

havendo vaga, no imediato, fica o idoso inscrito em lista de espera registada em impresso próprio. 

 

 3. No acto da inscrição devem ser apresentados os seguintes documentos: 

 a) cópia dos documentos pessoais do cliente (B.I., cartão de beneficiário da Segurança Social, do 

Serviço Nacional de Saúde e cartão de Identificação Fiscal); 

 b) documento comprovativo dos rendimentos do agregado familiar do cliente; 

 c)  informação sobre a identificação do médico assistente e acerca da história pessoal do cliente e 

hábitos de alimentação. 

  

 

 4. É celebrado um contrato de prestação de serviços, por escrito, entre a Instituição e o utente ou 

seu representante legal, no qual constam os direitos e obrigações de ambas as partes, o tempo de duração 

do contrato e as condições em que pode haver lugar à cessação dos serviços prestados. Ao contrato é 

anexada uma cópia do Regulamento Interno da valência, rubricada pelas partes. 

 

 

  

CAPITULO III 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

Artigo 6º 

 

 1. Cada utente comparticipará para a Instituição de acordo com a sua situação económica 

(rendimento mensal) e de acordo com os serviços requeridos. 

  a) A determinação da comparticipação dos serviços requeridos pelo utente é calculada 

mediante a aplicação de uma percentagem sobre o rendimento per capita do agregado familiar; 

  b) O cálculo da comparticipação para a valência do SAD é de: 

 a. SAD com pequeno almoço, almoço e jantar : 

a.1- Todos os dias – 60% do rendimento per capita; 

a.2. Dias úteis e sábados de manhã – 50% 

b. SAD com pequeno almoço e almoço: 

b.1- Todos os dias – 50%; 

b.2- Dias úteis e sábados de manhã – 40% 

c. SAD sem refeição e só com higiene pessoal: 
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c.1- Todos os dias – 30%; 

c.2- Dias úteis e sábados de manhã – 20% 

  c) Em caso de ausência devidamente justificada e não inferior a 8 dias não interpolados, o 

utente comparticipará proporcionalmente os restantes dias. 

  d) Haverá lugar a uma redução de 20% na comparticipação familiar mensal sempre que se 

verifique a frequência na mesma resposta social por mais de um elemento do agregado familiar. 

 

 2. O pagamento da comparticipação deverá ser feito, até ao dia 10 de cada mês, e poderá ser feita 

por transferência bancária, em cheque ou em numerário, sendo que nestes dois últimos casos poderá ser 

efetuado na secretaria da Instituição ou à responsável pelo Apoio Domiciliário. 

  

 3. Os utentes ou familiares que pretendam desistir do SAD, deverão comunicar a sua pretensão, 

pelo menos com um mês de antecedência, sob pena de lhes ser exigido o pagamento por inteiro da 

mensalidade seguinte. 

  

 4. Caso a Direcção da Fundação Dr. Carneiro de Mesquita assim o entenda, poderá, em alguns 

casos, haver redução ou mesmo isenção de pagamento de comparticipação. 

 

 

Artigo 7º 

 
De acordo com a Norma VII da Orientação Normativa, Circular nº3, o cálculo do rendimento “per 

capita” do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula:  

R = RF – DF 

             N 

R = Rendimento “per capita” 

RF = Rendimento anual ilíquido 

DF = Despesas fixas anuais 

N = Nº de pessoas do agregado familiar 

      
 

Artigo 8º 

 
 As despesas fixas contempladas são as seguintes:  

- a) “O valor das taxas e impostos necessários à formação do rendimento líquido, 

designadamente do imposto sobre o rendimento e da taxa social única”; 

- b) “O valor da renda de casa ou de prestação devida pela aquisição de habitação 

própria”; 

- c) “Os encargos médios mensais com transportes públicos”; 
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- d) “As despesas com a aquisição de medicamentos de uso continuado, em caso de 

doença crónica”. 

 

 

Artigo 9º 

 1. A mensalidade será actualizada no início de cada ano civil, em função do aumento das 

reformas e/ou pensões, sendo disso notificado o utente e/ou os seus responsáveis com antecedência nunca 

inferior a trinta dias, sendo necessário que o utente ou familiar /responsável faculte os documentos 

(fotocópia da pensão e/ou reforma, bem como declaração de IRS) e/ou outros documentos comprovativos 

de rendimentos qualquer que seja a sua origem. 

  

 2. Quando não haja entrega dos documentos referidos no ponto 1,  a Direcção da Fundação Dr. 

Carneiro de Mesquita fixará a mensalidade que entender adequada. 

  

 3. As falsas declarações ou a consciente omissão de quaisquer rendimentos, podem levar à 

suspensão do contrato. 

 
 

Artigo 10º 

 1 – Consideram-se serviços extraordinários, não contemplados na comparticipação mensal: 

a) medicamentos; 

b) fraldas; 

c) ambulância; 

d) consultas médicas particulares, hospitalização, cirurgias, cuidados de enfermagem de 

especialidade e fisioterapia que devam ser prestados por técnicos exteriores à 

Instituição; 

e) cabeleireiro ou barbeiro; 

f) transporte. 

 

 

CAPITULO IV 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 11º 

1.  A área de intervenção deste serviço incide principalmente na freguesia de Fontes, concelho 

de Santa Marta de Penaguião, podendo admitir utentes das freguesias limítrofes sempre que 

os meios o permitam. 
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Artigo 12º 

1. Funciona nas Instalações da Fundação Dr. Carneiro de Mesquita, sitas em Lugar de Cabo de 

Vila, nº2, freguesia de Fontes, em regime diurno, todos os dias, das 8:30h às 19:00h horas. 

2. As suas instalações são compostas por : 

a) Secretaria e recepção (em comum com outras respostas sociais); 

b) Gabinete Técnico (em comum com outras respostas sociais); 

c) Gabinete da Direcção (em comum com outras respostas sociais); 

d) Casas de banho com banho ajudado ( em comum com outras valêncais); 

e) Cozinha e despensas (em comum com outras respostas sociais); 

f) Gabinete médico; 

g) Instalações para o pessoal; 

h) Lavandaria (comum a outras valências). 

 

CAPITULO V 

DIREITOS E DEVERES DOS CLIENTES 

 

Artigo 13º 

São direitos dos utentes: 

 1. O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como 

pelos seus usos e costumes; 

 2. Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas 

convicções religiosas, sociais e políticas; 

 3. Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do 

plano de cuidados estabelecido e contratado; 

 4. Ser informado das normas e regulamentos vigentes. 

 5. Participar em todas as actividades, de acordo com os seus interesses e possibilidades; 

 6. Ter acesso à ementa semanal, sempre que os serviços prestados envolvam o fornecimento de 

refeições; 

 7. A guarda da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esta seja entregue aos 

serviços; 

 8. A inviolabilidade da correspondência e do domicílio, não sendo, neste caso, permitido fazer 

alterações, nem eliminar bens ou outros objectos sem a sua prévia autorização e/ou da respectiva família; 

 9. Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis pela Instituição; 

 10. O direito à confidencialidade dos dados constantes nos ficheiros pessoais e processo 

individual; 

 11. O direito de ser informado sobre quaisquer alterações ao estabelecido em contrato de 

prestação de serviços e em Regulamento Interno.  
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Artigo 14º 

São deveres dos utentes: 

 1. Colaborar com a equipa do SAD na medida das suas capacidades, não exigindo a prestação de 

serviços para além do plano estabelecido; 

    2. Tratar com respeito e dignidade os funcionários do SAD e os dirigentes da Instituição; 

 3. Cuidar da sua saúde e comunicar a prescrição de qualquer medicamento que lhe seja feita; 

 4. Participar, na medida dos seus interesses e possibilidades, nas actividades desenvolvidas e em 

sugestões para melhoria do serviço; 

 5. Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo com o contrato 

previamente estabelecido; 

 6. Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno do SAD, bem como 

de outras decisões relativas ao seu funcionamento; 

 7. Comunicar, por escrito, à Direcção, com um mês de antecedência, quando pretender 

suspender o serviço temporário ou definitivamente. 

 

 

CAPITULO VI 

DIREITOS E DEVERES DA INSTITUIÇÃO 

 

 

Artigo 15º 

A Instituição tem o direito de : 

 1 – Serem tratados com respeito e dignidade os colaboradores da Fundação  

Dr.Carneiro de Mesquita; 

 

 2 – Receber atempadamente a mensalidade acordada; 

 

 3 – Ver respeitado o seu património; 

 

 4 – Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das 

declarações prestadas pelo cliente e/ou seus familiares; 

 

 5 - Suspender este serviço, sempre que os utentes, grave ou reiteradamente, violem as regras 

constantes do presente regulamento, de forma muito particular, quando ponham em causa ou prejudiquem 

a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente necessário à eficaz prestação dos mesmos, ou 

ainda, o relacionamento com terceiros e a imagem da própria Instituição. 
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Artigo 16º 

São deveres da Instituição: 

 1 – Aceitação do princípio de que devem ser privilegiadas as famílias, os grupos e os indivíduos 

económica e socialmente desfavorecidos; 

 

 2 – Respeito pela individualidade dos utentes proporcionando o acompanhamento adequado a 

cada e em cada circunstância; 

 

 3 – Criação e manutenção das condições necessárias ao normal desenvolvimento do SAD, 

designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e qualificações adequadas; 

 

 4 – Prestar os serviços constantes neste regulamento; 

 

 5 – Assegurar o acesso ao regulamento interno da valência; 

 

 6 – Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes; 

  

 7 – Manter atualizado o preçário dos serviços e respetivas condições de prestação, bem como os 

processos dos utentes; 

 

 8 – Admitir ao serviço profissionais idóneos; 

 

 9 – Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, através da auscultação dos utentes; 

 

 10 – Garantir a observação médica do pessoal ao serviço, no mínimo anualmente, obtendo 

certificado do seu atestado sanitário; 

 

 11 – Facultar o acesso do pessoal à frequência de ações de formação organizadas pelas entidades 

acreditadas para o efeito; 

 

 12 – Facultar aos serviços competentes de fiscalização e inspeção o acesso a todas as 

dependências do estabelecimento e as informações indispensáveis à avaliação e fiscalização do seu 

funcionamento; 

 

 13 – Remeter aos serviços da Segurança Social: 

a) O preçário em vigor, os mapas estatísticos e a relação do pessoal existente no 

estabelecimento; 
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b) As alterações ao Regulamento Interno do estabelecimento, até 30 dias antes da sua 

entrada em vigor; 

c) No prazo de trinta dias, informação de qualquer alteração dos elementos constantes de 

licença de funcionamento, bem como da interrupção ou cessação dos serviços e 

atividades prestados por iniciativa da Direção da Instituição. 

 

 

CAPITULO VII 

MAUS TRATOS 

 

 

Artigo 17º 

1. Como agir em situações de maus tratos. 

 Os maus tratos são acções ou omissões que desrespeitam direitos fundamentais da pessoa. Para 

além de possíveis efeitos físicos, é muito elevada a probabilidade de consequências emocionais e 

psicológicas muito gravosas a curto, médio e longo prazo. 

 Os maus tratos são, por isso, inadmissíveis, quer os mais graves, que consistirem crimes, quer 

aqueles que, embora não o sendo, afectam seriamente a qualidade de vida da pessoa. Os maus tratos 

fragilizam quem os sofre, podendo comprometer gravemente a possibilidade de conduzir a vida de forma 

autónoma e feliz. 

 Quando os maus tratos são intencionais, são especialmente censuráveis, nomeadamente os que 

implicam ofensas físicas, psicológicas, sexuais ou prejuízos patrimoniais. 

 Os utentes podem ser maltratados ou negligenciados pelo prestador de cuidados, pela sua família 

ou por qualquer outra pessoa que com eles tenha contactado. Detectar uma situação destas nem sempre é 

fácil, só através de uma avaliação complexa e interdisciplinar se pode chegar a conclusões seguras. Assim, 

é importante saber avaliar a situação, saber como agir e ter em atenção uma série de indicadores que 

apontam para uma eventual existência de maus tratos. 

1.1. Como avaliar uma situação de maus tratos: 

1.1.1.  Se possível, observar o facto que constitui mau trato; 

1.1.2. Ouvir em separado as pessoas supostamente envolvidas no caso – vítima, agressor, 

testemunhas – além de outros colaboradores e técnicos que possam contribuir para o 

apuramento da verdade; 

1.1.3. Perguntar directamente sobre violências, abusos, meios de contenção inadmissíveis ou 

eventual negligência; 
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1.1.4. Averiguar o relacionamento entre o utente e o eventual agressor; 

1.1.5. Fazer uma avaliação detalhada do caso, tendo em conta os elementos clínicos, 

funcionais, os indícios de reflexos emocionais, intelectuais e sociais, os sinais de 

disfuncionalidade. 

1.2. Em situações de maus tratos deve-se: 

1.2.1.  Comunicar o caso ao superior hierárquico o mais rapidamente possível. O propósito 

de comunicar um mau trato é proteger as pessoas de comportamentos abusivos; 

1.2.2. Escrever toda a informação no livro de ocorrências para não se esquecer de nenhum 

detalhe e para que este registo possa ser utilizado por outros técnicos que venham a 

intervir no caso. 

1.2.3. A Direcção terá obrigatoriamente sempre conhecimento da ocorrência e actuará de 

acordo com a gravidade da situação, tomando as medidas que achar adequadas.  

1.3. O que fazer se vir um colega maltratar ou negligenciar um utente: 

Se tiver razões para suspeitar que um colega não responde às necessidades de um ou mais 

utentes – é rude no trato, grita, desrespeita a privacidade – deve conversar com ele e, 

posteriormente, com o seu superior hierárquico. Contudo, não é aconselhável fazer 

acusações sem ter presenciado uma situação destas ou, pelo menos, sem ter indícios claros 

da sua existência. Se, todavia, assistir a uma situação de maus tratos ou negligência deve: 

1.3.1. Tentar acalmar o ambiente; 

1.3.2. Pedir de forma firme e assertiva que o abusador altere o comportamento, não o 

tratando de forma humilhante nem agressiva, pois isso poderá dificultar a situação; 

1.3.3. No caso do comportamento do agressor se tornar violento e constituir ameaça maior, a 

prioridade deve ser proteger-se a si e aos outros do perigo e pedir ajuda. 

1.4. Tipo de maus tratos 

1.4.1. Maus tratos físicos – contemplam agressões e/ou recurso a meios de contenção física 

inadequada. Têm consequências como dores, feridas, fracturas, queimaduras e outros 

efeitos no corpo. Levam a que a pessoa tenha medo, depressão e sentimentos de 

insegurança, de desprotecção e desvalorização pessoal, de receio de expressar 

livremente os seus pensamentos e ideias, de reclamar o que considera injusto. 
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1.4.2. Maus tratos psicológicos e emocionais – tais como insultar, caluniar, aterrorizar, 

tratar de forma brusca ou aos gritos, desrespeitar, humilhar, fazer com que a pessoa se 

sinta rejeitada ou pouco amada. Estes maus tratos contemplam também manipular as 

emoções, obrigando o utente a participar em actividades lúdicas, religiosas, 

desportivas ou outras, contra a sua vontade ou sem lhe dar hipótese de escolha, não lhe 

permitir ter autonomia e capacidade de decisão, impedindo ou restringindo o acesso a 

pessoas e afectos. 

Este tipo de maus tratos têm consequências como tristeza, baixa auto-estima, 

dificuldade em expressar sentimentos e afectos e depressão, sentimentos de falta de 

consideração dos outros, de desprotecção, insegurança, angústia, discriminação e 

mal-estar. 

1.4.3. Os maus tratos de efeitos patrimoniais, como a apropriação, explosão, exploração 

e/ou utilização ilegítima do dinheiro e outros bens do utente, têm consequências como 

perdas financeiras e económicas, impossibilidade ou limitação de utilização de bens 

próprios na satisfação das necessidades, sentimentos de insegurança e dependência, de 

medo do futuro e depressão. São uma violação do direito do cliente ao respeito, à 

privacidade e à capacidade de opção. 

1.4.4. Maus tratos através da medicação, isto é, uso de medicamentos sem finalidade 

terapêutica, com o fim de controlar ou retrair o cliente, nomeadamente através de 

sobredosagem, utilização de sedativos e outras drogas semelhantes. Este tipo de maus 

tratos tem repercussões no agravamento da saúde e provoca confusão, falta de 

confiança, sonolência, perda de concentração, desatenção e desinteresse pela vida. 

1.4.5. Maus tratos sexuais – São eles forçar o utente a sofrer ou praticar um acto sexual 

contra a sua vontade usando para isso ameaça, coação física e emocional, ou 

aproveitando-se da impossibilidade da pessoa oferecer resistência. Este tipo de maus 

tratos tem consequências no indivíduo tais como vergonha, depressão, tristeza, auto-

desvalorização, sentimentos injustificados de culpa, sofrimento de generalização de 

desconfiança, dificuldade de estabelecer relações afectivas, isolamento, ansiedade, 

dores, feridas, perdas de sangue, lesões irreversíveis ou de difícil recuperação. 

1.5. Indicadores relativos ao utente 

1.5.1. Físicos 

- Ferimentos, fracturas, queimaduras, equimose, golpes ou marcas de dedos, sinais de ter 

estado amarrado, medicação excessiva ou insuficiente, má nutrição ou desidratação sem 

causa clínica aparente, falta de higiene. 
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    1.5.2.  Comportamentais ou psicológicos 

- Alterações dos hábitos alimentares, perturbação do sono, medo, confusão, resignação 

excessiva, apatia, depressão, angústia, agressividade, fuga aos contactos físicos, olhar ou 

comunicação, tendência para isolamento. 

 

CAPITULO VIII 

QUADRO DE PESSOAL DO SAD 

 

 

Artigo 18º 

 1 - O quadro de pessoal afecto ao SAD encontra-se afixado em local visível, contendo o número 

de recursos humanos (Direcção/coordenação técnica, equipa técnica e pessoal auxiliar), formação e 

conteúdo funcional, definido de acordo com a legislação em vigor. 

 2 – Para assegurar níveis adequados de qualidade no funcionamento do SAD, considera-se 

necessário o seguinte pessoal, de acordo com o Guião Técnico da Direcção Geral de Acção Social: 

  - Director Técnico; 

  - Um Técnico de Serviço Social para 60 utentes; 

  - Um Agente de Acção Directa para cada 6 utentes; 

  - Cozinheiro; 

  - Um Ajudante de cozinheiro para cada 30 utentes; 

  - Um Motorista; 

  - Um Trabalhador Auxiliar para cada 30 utentes; 

  - Um Administrativo. 

 

 

CAPITULO XV 

DIRECÇÃO/COORDENAÇÃO TÉCNICA 

 

 

Artigo 19º 

 1 – A Direcção Técnica do SAD compete a um director técnico, habilitado com formação 

técnica e académica, correspondente a bacharelato ou licenciatura, no âmbito das Ciências Sociais e 

Humanas ou ciências da saúde, a quem cabe a responsabilidade de dirigir o serviço, sendo responsável, 

perante a Direcção, pelo funcionamento geral do mesmo. 

 2 – O Director Técnico é substituído, na sua ausência e impedimentos, pela responsável pela 

resposta social em questão. 

 3 – São funções da Director Técnico: 

a) Dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela programação, execução e 

avaliação das actividades; 
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b) Garantir ao utilizador o respeito pela sua individualidade e privacidade, pelos seus 

usos e costumes, assim como a prestação de todos os cuidados adequados à satisfação 

das suas necessidades, tendo em vista manter ou melhorar a sua autonomia; 

c) Sensibilizar as funcionárias face à problemática das pessoas a atender e promover a 

sua formação; 

d) Coordenar e supervisionar os recursos humanos afectos ao serviço; 

e) Estudar os processos de admissão e acompanhar as situações; 

f) Participar em reuniões de Direcção, sempre que as acções assim o justifiquem e aquela 

o entenda; 

g) Elaborar, executar e avaliar os planos de prestação de cuidados; 

h) Supervisionar as restantes actividades relativas ao funcionamento desta resposta social; 

i) Promover a articulação com os serviços da comunidade; 

j) Avaliar a qualidade e verificar a regularidade dos serviços prestados aos utentes, 

nomeadamente no que se refere à alimentação e condições higio-sanitárias. 

 

 

CAPITULO XVI 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

 

Artigo 18º 

 Nos termos da legislação em vigor, este serviço possui Livro de Reclamações, que poderá ser 

solicitado, junto da Direcção Técnica da Instituição, pelo utente e/ou familiar. 

 

 

Todas as situações não previstas neste regulamento serão decididas pela Direcção desta Instituição. 

 

Aprovado em        de                 de 2012 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Direcção, 

 

_____________________________ 
(José Taveira Mesquita) 

 

 


