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GUIA DE ACOLHIMENTO AO UTENTE 
ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSOS 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Manual constitui um instrumento facilitador no processo de integração dos novos utentes que 

contactam pela primeira vez com a Associação de Solidariedade Social S. Pedro de Sanfins. 

O objetivo deste Manual é fornecer-lhe um conjunto de informações sobre a estrutura e organização 

interna, normas, regras e procedimentos em vigor na instituição, para que se possa identificar mais 

rapidamente com a cultura Institucional e se possa inserir e adaptar mais facilmente. 

Pretendemos também esclarecer e consciencializar o novo cliente relativamente aos principais objetivos da 

Instituição, a missão, visão, valores e política de qualidade. 

Para esclarecimento de qualquer dúvida ou informação adicional, por favor, não hesite e solicite todos os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

 

DESCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Associação de Solidariedade Social S. Pedro é uma IPSS, (Instituição Particular de Solidariedade Social), 

criada em 1999, na freguesia de Sanfins, no concelho de Valpaços.  

É uma instituição sem fins lucrativos, a funcionar com as valências de Apoio Domiciliário e Estrutura 

Residencial para Idosos. Estas valências foram criadas para dar resposta aos problemas sociais da 

localidade, nomeadamente aos problemas dos idosos, dado constatar-se a falta de retaguarda familiar. 

 

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS  

Destina-se a acolher pessoas idosas desinseridas do meio familiar e/ou social, e/ou pessoas não autónomas 

na satisfação das suas necessidades básicas e que expressem livremente a sua vontade em serem 

admitidas. 

 

Os objetivos da Resposta Social ERPI são os seguintes: 

 Assegurar a satisfação das necessidades básicas da pessoa - alojamento, alimentação, saúde, higiene, 

conforto, ocupação e lazer; 

 Promover a continuidade ou o restabelecimento das relações familiares e de vizinhança; 

 Garantir e respeitar a independência, a individualidade, a privacidade e a livre expressão de opinião; 

 Assegurar o tratamento e acompanhamento psicossocial; 

 Favorecer os sentimentos interação, autoestima e segurança; 
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 Contribuir para a estabilização e o retardamento do processo de envelhecimento. 

Esta valência funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano. 

 

INSTALAÇÕES 

A Estrutura Residencial para idosos funciona na Sede da Associação de Solidariedade Social S. Pedro de 

Sanfins, sita na Rua dos Namorados, em Sanfins, Concelho de Valpaços. 

 

O edifício é constituído por: 

 Hall de entrada / Receção 

 Sala de estar  

 Refeitório  

 Casas de banho de apoio 

 Gabinetes técnicos  

 Sala de reuniões / Auditório 

 Gabinete médico / de enfermagem  

 Cozinha com despensa e zona de frio 

 Quartos individuais ou duplos, com casa de banho privativa  

 Ginásio 

 Sala de Atividades 

 Capela 

 Sala de cuidados pessoais (cabeleireiro, barbearia) 

 Lavandaria  

 Vestiários 

 Arrecadações 

 Zona de Sujos 

 Banhos ajudados 

 Jardim exterior  

 Zona de acesso e parque de estacionamento. 

 

As Instalações indicadas estão organizadas com todo o equipamento e material necessário para o bom 

desempenho das atividades a desenvolver pelos colaboradores. 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

A Estrutura Residencial para Idosos presta serviço todos os dias do ano, incluindo feriados e fins-de-

semana, 24 horas por dia.  
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SERVIÇOS PRESTADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Asseguramos a prestação dos seguintes serviços:  

 Alojamento e vigilância 24 horas por dia durante a sua permanência na Instituição;  

 Refeições e apoio na alimentação nomeadamente: pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia; 

 Cuidados de higiene e conforto pessoal;  

 Tratamento de roupas pessoais e de cama;  

 Cuidados de saúde e de enfermagem;  

 Administração da medicação, conforme prescrição médica; 

 Acompanhamento a consultas e exames; 

 Acompanhamento ao exterior para prestação de serviço do interesse do cliente; 

 Apoio psicossocial; 

 Animação sociocultural / atividades ocupacionais. 

 

MISSÃO 

A Associação de Solidariedade Social S. Pedro de Sanfins tem como missão prestar assistência à 

comunidade local, principalmente, aos cidadãos na velhice e na invalidez, disponibilizando serviços que 

colmatam as suas necessidades e que lhes proporcionam uma melhor qualidade de vida. 

 

VISÃO 

Assegurar a satisfação das necessidades da comunidade, adequando e diversificando as respostas sociais, 

de forma contínua, colaborativa e sustentada. 

Promover uma cultura de polivalência e de exigência junto de todos os seus colaboradores. 

Assumir-se como um modelo de referência ao nível da prestação de cuidados sociais de qualidade e que 

promovam o desenvolvimento humano. 

VALORES 

 Humanização – defender e promover a dignidade humana, desenvolvendo uma intervenção centrada 

na pessoa e na comunidade, salvaguardando os respetivos direitos, liberdades e garantias.  

 Proximidade – atuar de forma integrada e orientada para a Comunidade, fomentando a sua 

autonomia de modo proativo.   

 Cooperação – promover a partilha e trabalhar, em conjunto, para os mesmos objetivos.  

 Profissionalismo – adotar um modelo de intervenção assente na ética, no respeito e na 

confidencialidade, tendo patente o rigor técnico, a competência, a consistência e a qualidade.  

 Universalidade – acolher todas as pessoas independentemente da nacionalidade, etnia, religião ou 

proveniência social e olhar para todas as problemáticas como incitação à sua ação.  

 Inovação – intervir de forma empreendedora, implementando respostas adaptadas às necessidades 

identificadas.  
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 Ambiental – implementar princípios que respeitem os valores dos bens e recursos ambientais, bem 

como no desenvolvimento de ações para restabelecer e preservar o ambiente.  

 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

 Garantir uma prestação de serviços qualificada, competente e certificada de forma a satisfazer as 

necessidades dos idosos e respetivas famílias, colaboradores e fornecedores bem como da 

comunidade em geral, cumprindo os requisitos legais e regulamentos aplicáveis; 

 Incentivar o envolvimento e a participação ativa dos colaboradores numa dinâmica de trabalho que 

promova a melhoria contínua, a criatividade, a inovação e implementando ações que visam a 

melhoria da Qualidade; 

 Promover a formação profissional e pessoal dos Recursos Humanos, visando o reforço e melhoria 

das suas competências; 

 Avaliar o desempenho da prestação de serviços e desencadear as ações de melhoria sempre que 

necessário; 

 Cumprir e adequar os procedimentos e organização da Instituição à legislação em vigor; 

 Gerir eficazmente o Sistema de Gestão de Qualidade e da Segurança e Higiene no Trabalho bem 

como da Segurança Alimentar; 

 Satisfazer as necessidades e expectativas dos utentes; 

 

EQUIPA DE PROFISSIONAIS 

No sentido de oferecer uma resposta assertiva e eficiente às necessidades bio-psico-sociais dos utentes da 

Instituição, contamos com uma equipa multidisciplinar constituída por: 

 Diretora técnica / Educadora Social 

 Animadora Sociocultural 

 Enfermeiros(as) 

 Gestora  

 Administrativo 

 Ajudantes de Acão Direta 

 Cozinheira 

 Ajudantes de cozinha 

 Auxiliares de Serviços Gerais 

 

O QUE DEVE TRAZER NO DIA DA SUA ADMISSÃO 

No momento em que é formalizada a sua admissão, deve entregar os seguintes documentos: 

 Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão 

 Cópia do Cartão de Beneficiário (ADSE, Segurança Social ou outro) 
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 Cartão de Utente- deverá ser entregue o original 

 Relatórios Médicos e Exames Complementares de diagnóstico realizados anteriormente (radiografias, 

análises, etc.); 

 Contacto dos seus familiares mais próximos. 

 Declaração de IRS ou outros comprovativos de rendimento 

 Comprovativos de despesas mensais fixas 

 

Objetos de uso pessoal: 

• Roupa e calçado confortável para o dia-a-dia, roupa interior, pijamas ou camisas de dormir e roupão 

– todas as peças de roupa serão marcadas com um número atribuído ao utente, no dia da sua 

admissão. 

• Artigos de higiene pessoal – pente, escova de cabelo, copo e escova de dentes, pasta dentífrica entre 

outros artigos para a sua higiene.  

A instituição fornece o gel para o banho, o champô e o creme hidratante para a higiene diária, bem 

como as giletes e a espuma de barbear; 

• Livros, revistas ou outros artigos para ocupação do tempo, ou objetos de valor pessoal, fotos de 

família; 

• Outros: cadeira de rodas/ andarilho/ canadianas se necessárias (identificados), óculos, próteses 

dentárias, auditivas e outras. 

 

Não deve trazer bebidas alcoólicas nem tabaco.  

Também não é aconselhável que traga objetos de valor ou elevadas quantias de dinheiro, pois no caso do 

seu desaparecimento, a Instituição não poderá responsabilizar-se. 

Os objetos de valor poderão ser guardados no cofre da instituição, em troca de uma declaração assinada 

pelo utente e pela diretora técnica, no ato da entrega. 

 

ALIMENTAÇÃO 

A alimentação é uma necessidade humana básica essencial ao seu bem-estar, pelo que, devem ser 

respeitadas as orientações dadas pela equipa de técnica. 

A dieta alimentar oferecida na Instituição procura ser completa e equilibrada, pois é estabelecida de acordo 

com o seu estado de saúde. Por este motivo, não se aconselha que consuma alimentos vindos do exterior 

sem autorização dos técnicos.  

 

As refeições são servidas no seguinte horário: 

_ Pequeno-Almoço: 9:00h 

_ Almoço: 12:00h 



8 
 

_ Lanche: 16:00h 

_ Jantar: 19h00 

_ Ceia: 22h 

 

TRANSPORTES E DESLOCAÇÕES 

As deslocações da instituição a serviços de saúde ou outros locais que correspondam a necessidades 

individuais do utente poderão ser asseguradas pela instituição, sendo consideradas como despesa 

extraordinária (pagamento de um valor constante de tabela de deslocações, consoante a localidade). 

Em casos de emergência, utiliza-se o transporte em ambulância, de acordo com as regras de funcionamento 

do serviço de transportes de doentes. 

 

CUIDADOS PESSOAIS 

Os cuidados pessoais, em especial, os relacionados com o apoio às atividades da vida (apoio nas refeições, 

banho, caminhar, etc..) são da responsabilidade da instituição e prestados pela sua equipa técnica e de 

cuidadores, através da avaliação permanente das necessidades do residente e da atualização do plano de 

apoio às atividades de vida diária (plano de AVDs). 

 

CUIDADOS DE SAÚDE 

Os cuidados médicos e terapêuticos integram o serviço prestado. O médico da Intuição faz 2 visitas mensais 

e consulta os utentes a pedido do pessoal de enfermagem, da família ou do próprio. 

Os tratamentos de enfermagem, que surgem na sequência de intervenção hospitalar e /ou prescrição do 

médico assistente serão da responsabilidade da instituição, que possui competência de enfermagem para 

definir o plano individual de intervenção, o plano de apoio às atividades de vida diária e a definição do 

sistema de apoio à preparação e administração de medicação. 

Os cuidados de enfermagem poderão ser considerados despesa extraordinária, consoante o tipo de material 

utilizado. 

Em caso de deslocação urgente ao Hospital, a ERI acompanhará o cliente na sua deslocação e a família e/ou 

representante é informada sempre que se verifica uma situação de internamento.  

 

MEDICAÇÃO 

É da responsabilidade da instituição prestar esse serviço, mediante a preparação de um sistema que recorre 

à utilização de uma caixa semanal, com doses diárias preparadas para as diferentes horas do dia. 

A administração de medicação ao cliente é assegurada, no entanto obriga à cópia da prescrição médica, 

onde conste o nome do medicamento e a posologia. 

A medicação poderá ser adquirida pelos familiares ou pela Instituição, que apresentará no final de cada mês 

os recibos da farmácia que serão considerados no cálculo da despesa extraordinária. 
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ARTIGOS DE USO OU DE CONSUMO PESSOAL 

A aquisição de roupa, perfumes, e loções pessoais, fraldas e outros artigos ou equipamentos de uso pessoal 

é da responsabilidade dos utentes ou da sua família 

Contudo, para maior comodidade das famílias, quando assim o pretenderem, a instituição poderá resolver 

algumas destas situações, sempre de acordo com as orientações expressas da pessoa idosa e da sua família. 

 

ATIVIDADES 

Existe um Plano Semanal de Atividades para a ERPI, que à semelhança das Atividades Anuais, são 

dinamizadas pela Animadora Sociocultural.  

A realização de atividades visa proporcionar uma vida mais ativa e mais criativa, assim como a melhoria das 

relações e da comunicação com os outros, desenvolvendo a autonomia pessoal e combatendo o isolamento.  

  

SAÍDAS AO EXTERIOR 

Se tiverem o consentimento dos familiares, os utentes autónomos têm liberdade para se ausentar sempre 

que desejarem, e pelo tempo que pretenderem, devendo avisar a instituição da sua saída e do dia e da hora 

provável do seu regresso, que verá ocorrer a tempo da hora das refeições, se pretender delas usufruir. 

Todos os utentes cujas condições de saúde possam representar risco ou perigo para a sua segurança, com 

especial relevo para quem apresenta sinais evidentes de teor cognitivo, só deverão sair acompanhados por 

familiares ou pessoas de referência ou conhecidas. 

 

PAGAMENTO DA MENSALIDADE 

O pagamento da mensalidade deve ser feito até ao dia 08 de cada mês. Com a mensalidade do mês a entrar, 

serão pagas as despesas extraordinárias do mês anterior. A mensalidade poderá ser paga em numerário, 

cheque ou transferência bancária. No ato, é entregue um recibo comprovativo do pagamento.  

 

DESCONTOS DEVIDO A AUSÊNCIA 

Haverá lugar a uma redução de 10% na comparticipação familiar, quando o período de ausência, 

devidamente justificado, exceda os 15 dias não interpolados. 

 

DESPESA EXTRAORDINÁRIA (ENCARGOS ADICIONAIS) 

As fraldas, a medicação e o transporte a consultas ou a outros serviços, serão calculados no final de cada 

mês e apresentados como despesa adicional ao utente e aos seus familiares. 

 

VISITAS 

Horário das visitas 

De segunda a Domingo das 14.00 horas às 16.00 horas ou das 16.30 horas às 18.00 horas 
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Regulamentação para as visitas 

1. As visitas devem entrar pela receção, nos horários permitidos, e devem ocorrer de forma a não 

perturbar o funcionamento e as atividades regulares da Instituição; 

2. Fora do horário indicado, a visita deve ser previamente informada e autorizada; 

3. As visitas devem entregar um documento de identificação na receção, em troca do qual lhe será 

entregue um cartão-de-visita com o número do quarto do utente. 

4. Só são permitidas duas visitas em simultâneo por cada utente; 

5. As visitas deverão fazer-se na sala de estar da Instituição; 

6. Não é permitida a visita aos quartos dos utentes, salvo por doença destes ou por motivo excecional, 

mas sempre com a autorização do responsável que se encontre na Instituição; 

7. Não é permitida a circulação dos visitantes nas áreas reservadas ao pessoal de serviço; 

8. As visitas devem dar conhecimento dos produtos comestíveis e bebíveis oferecidos aos utentes, 

estando impedidos de dar bebidas alcoólicas e/ou medicamentos; 

9. As visitas devem dar conhecimento, ao responsável que se encontre na Instituição, das roupas ou 

outros objetos pessoais que trazem para o utente; 

10. Caso o visitante queira levar o utente para o exterior, deverá assinar um Termo de Responsabilidade, 

previsto para o efeito.  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM O EXTERIOR 

As informações relacionadas com a saúde do doente são dadas apenas aos familiares mais próximos pelo 

Médico ou Enfermeiro da Instituição. 

Os familiares que desejarem contactar via telefone, com os utentes institucionalizados, podem fazê-lo 

ligando para o número geral.  

O utente pode efetuar/ receber chamadas do exterior, quando o desejar. 

 

DIREITOS E DEVERES DO UTENTE 

Constituem direitos dos utentes:  

a) O respeito pela sua identidade pessoal e reserva de intimidade privada e familiar, bem como pelos 

seus usos e costumes  

b) Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas suas convicções 

religiosas, sociais e políticas;  

c) Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas e sociais, usufruindo do plano 

de cuidados estabelecido e contratado;  

d) Ser informado das normas e regulamentos vigentes;  

e) Gerir os seus rendimentos e bens com o apoio da Instituição, sempre que possível e necessário e 

quando solicitado pelo mesmo;  
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f) Participar em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e possibilidades;  

g) Ter acesso à ementa semanal;  

h) A inviolabilidade da correspondência;  

i) Apresentar reclamações e sugestões de melhoria do serviço aos responsáveis da Instituição;  

j) A articulação com todos os serviços da comunidade, em particular com os da saúde  

 

Os utentes têm ainda os seguintes deveres:  

a) Colaborar com a equipa da ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS na medida das suas 

capacidades, não exigindo a prestação de serviços para além do plano estabelecido e contratualizado 

(se houver novas necessidades, pode justificar-se a revisão do contrato de prestação de serviços);  

b) Tratar com respeito e dignidade os funcionários da ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS 

IDOSAS e os dirigentes da Instituição;  

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

d) Participar na medida dos seus interesses e possibilidades, nas atividades desenvolvidas e em 

sugestões para melhoria do serviço;  

e) Proceder atempadamente ao pagamento da mensalidade, de acordo com o contrato previamente 

estabelecido.  

f) Observar o cumprimento das normas expressas no Regulamento Interno desta resposta social bem 

como de outras decisões relativas ao seu funcionamento;  

g) Comunicar por escrito à Direção, com 30 dias de antecedência, quando pretender suspender o 

serviço temporária ou definitivamente. 

 

 

 

Seja bem-vindo à Residência Sénior S. Pedro de Sanfins! 

 

 


