
ESTRUTURA 
RESIDENCIAL 
PARA PESSOAS 

IDOSAS 

MANUAL DE ACOLHIMENTO 
DO CLIENTE 

Santa Casa da Misericórdia de Loulé 



Edição:2 
Data: 15/09/2014 
MOD.SCML/PC1/ER/SP1.2/MA001/ver.02 



É com enorme prazer que lhe damos as boas vindas à San-

ta Casa da Misericórdia de Loulé. 

 

Atendendo à diversidade de questões que se colocam, nes-

te processo de acolhimento, fornecemos-lhe este manual 

onde vai encontrar diferentes informações relativas a esta 

Instituição, nomeadamente os serviços prestados, funcio-

namento e horários, para que possa participar ativamente 

no seu processo de integração. 

 

Para informações adicionais ou esclarecimento de eventu-

ais dúvidas, por favor, não hesite e solicite toda a informa-

ção que necessitar junto da Direção Técnica da Institui-

ção.  

Seja Bem-Vindo 
À Santa Casa da Misericórdia de Loulé 



Idosos Singelos 
 
Idosos Singelos 
De quem gosto e respeito 
Guardo as suas imagens 
Junto ao meu peito 
 

Os idosos lembram 
Os dias de Outono a chegar 
Uns alegreis, outros tristes 
Outro sem nada para contar 
 

Rostos enrugados 
Mãos em oração 
Os idosos são o símbolo 
De uma geração 
 

Os idosos são sol-pôr 
Num dia de Outono a findar 
Façamos tudo por eles 
Para não os vermos chorar 

Ermelinda Laginha 
(Cliente da Santa Casa da Misericórdia de Loulé) 
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I 
Breve Informação 

 
 

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé, é uma associação 
de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica, com o 
objetivo de satisfazer carências sociais e praticar atos de 
culto católico da doutrina e moral cristãs. Adquiriu perso-
nalidade jurídica civil e está reconhecida como Instituição 
Privada de Solidariedade Social, sendo membro fundador 
da União das Misericórdias Portuguesas. 
 
Ao longo de séculos a Instituição foi passando por várias 
remodelações e reformas no sentido de se adequar às ne-
cessidades sentidas pela população. Assim sendo, em 
1982, a Misericórdia aumenta as suas Respostas Sociais, 
bem como as suas instalações. 
 
Atualmente fazem parte da Santa Casa da Misericórdia as 
seguintes respostas sociais: 
 
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, um equipa-
mento de alojamento coletivo e permanente, que tem co-
mo objetivo garantir aos idosos que acolhe uma vida con-
fortável, respeitando e assegurando a satisfação das suas 
necessidades e/ou atividades da vida diária. 
 
O Serviço de Centro de Dia, desenvolve um conjunto de 
serviços que têm como finalidade ir ao encontro das neces-
sidades apresentadas pela população idosa em situação de 
autonomia total ou parcial, e/ou famílias que por variadas 
razões não possam dar resposta às suas necessidades bási-
cas e/ou atividades da vida diária. 
 
O Serviço de Apoio Domiciliário, que consiste na presta-
ção de cuidados individualizados e personalizados no do-
micílio a indivíduos e famílias que por motivo de doença, 
deficiência, ou por outro impedimento, não possam asse-
gurar temporariamente, a satisfação das suas necessidades 
e/ou atividades de vida diária.  
 
O Apoio Domiciliário Integrado, um serviço que se con-
cretiza através de um conjunto de ações e cuidados pluri-
disciplinares flexíveis, abrangentes, acessíveis e articulados, 
de apoio social e de saúde a prestar no domicílio. É um 
serviço prestado em articulação com o Centro de Saúde 
local. 
 
No seguimento destes serviços e sempre atentos às necessi-
dades da população, em 2008, após ininterruptas tentati-
vas de implementação, o projeto de recuperação e amplia-
ção do hospital da Misericórdia de Loulé torna-se uma 
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realidade. A sua atividade iniciou em Abril de 2011, com 
a Unidade de Serviços Paliativos e uma Unidade de Cui-
dados Continuados, mais uma das respostas sociais desta 
Misericórdia. 
 
Nunca esquecendo o compromisso de melhorar o bem-
estar da comunidade, prioritariamente dos mais desfavore-
cidos e fragilizados, em Agosto de 2012, surge a Cantina 
Social, que procura garantir que todas as pessoas que se 
encontram a passar por dificuldades possam ter acesso a 
uma refeição completa. 
 
A Instituição Santa Casa da Misericórdia de Loulé desen-
volve assim a sua atividade predominantemente na área da 
3ª Idade, dando apoio diariamente a cerca de 300 clientes, 
através das suas respostas sociais, dispondo para o efeito 
de mais de 100 funcionários que asseguram o funciona-
mento e a qualidade dos serviços prestados. 

II 
Missão, Visão e Valores 

 

Missão 
 
A Santa Casa da Misericórdia de Loulé tem como princi-
pal missão servir os idosos, apoiar a família e a comunida-
de do concelho de Loulé, através de prestação de cuida-
dos individualizados e personalizados, em domicílio ou 
em equipamento de alojamento coletivo e permanente. 
 
A Instituição procura dinamizar as valências existentes e 
criar novas respostas sociais a bem servir a comunidade, 
com humanidade e numa perspetiva de solidariedade 
social, em harmonia com o espirito tradicional do com-
promisso da Misericórdia. 

 
Visão 

 
Ser um modelo de referência ao nível da prestação de 
cuidados sociais de qualidade, assegurando a satisfação 
das necessidades da comunidade, diversificando as respos-
tas sociais e promovendo uma cultura de excelência junto 
de todos parceiros, colaboradores e clientes. 
 

Valores 
 
*  Garantir a igualdade na qualidade dos serviços presta-
dos, independentemente da condição económica, social, 
religiosa, ou cultural; 
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* Assegurar o respeito pela dignidade humana, salvaguar-
dando os direitos dos clientes, nomeadamente no que 
concerne á sua privacidade e identidade; 
 
* Pautar a prática profissional por valores éticos e deonto-
lógicos que regem o exercício dos diferentes gorros profis-
sionais; 
 
*  Associar exigências de qualidade e racionalidade técnica 
à promoção da racionalidade técnica à promoção da racio-
nalidade económica e da eficiência; 
 
*  Facilitar e incentivar a participação da família enquanto 
elemento determinante da relação humanizada; na defini-
ção e desenvolvimento do Plano Individual da Intervenção 
do cliente; 
 
* Incentivar e apoiar os clientes dentro do seu enquadra-
mento social e comunitário; 
 
* Atuar sempre com rigor a transparência de forma a viabi-
lizar os objetivos da Misericórdia; 
 
* Promover uma cultura de responsabilização garantindo 
que dirigentes, técnicos e demais colaboradores cumpram 
as normas, regras e procedimentos definidos, responden-
do perante a Mesa da Misericórdia pelos seus atos. 

III 
Política de Qualidade 

 
 
No âmbito da sua atuação a Santa Casa da Misericórdia de 
Loulé compromete-se a desenvolver uma política de quali-
dade no sentido de: 
 
* Garantir a maturidade crescente da organização e dos 
serviços prestados, numa prática de melhoria continua; 
 
* Rever o Sistema de Gestão da Qualidade periodicamen-
te; 
 
* Manter um Sistema Organizacional coordenado que as-
segure a credibilidade interna e que mereça a confiança 
das entidades oficiais, clientes e de todas as partes interes-
sadas; 
 
* Assegurar elevados padrões de qualidade nos serviços 
prestados, em conformidade com requisitos técnicos e 
legais aplicáveis á sua atividade; 

* Garantir a satisfação dos seus clientes e colaboradores; 
 
* Contribuir para a promoção da qualidade de vida da sua 
população alvo, quer ao nível da procura das respostas 
para os problemas socias; 
 
* Estabelecer com as organizações convergentes, relações 
de parceria que possibilitem um impacto mais eficaz dos 
serviços. 

IV 
Política de Segurança 

 
 
A Santa Casa da Misericórdia de Loulé tem como com-
promisso assegurar um serviço de qualidade a todos os 
clientes, assim como os aspetos que se relacionem com a 
sua segurança.  
 
Para garantir a segurança dos seus dados, tratamos a in-
formação que nos forneceu de forma confidencial de 
acordo com as nossas políticas e procedimentos internos 
de segurança. 
 
Por norma, em todos os eventos culturais, sociais e/ou 
recreativos desenvolvidos na Instituição ou outros em que 
participemos, é feita uma reportagem fotográfica e/ ou 
registo vídeo que muitas vezes são utilizados em exposi-
ções, no cantinho informativo do cliente ou em ateliers 
específicos. Caso não concorde na utilização da sua ima-
gem e/ou som, de forma a salvaguardar os seus interesses, 
deverá redigir uma carta a informar do seu não consenti-
mento. A omissão será considerada como consentimento. 
 
 

V 
Direitos e Deveres do Cliente 

 
 
1. São direitos do Cliente: 
 
a) Serem tratados com respeito pela dignidade humana, à 
sua liberdade individual, à privacidade e à confidencialida-
de de todas as informações e elementos identificativos que 
lhe respeitam; 
 
b) Alojamento em quartos particulares ou duplos, de 
acordo com a vontade do cliente; 
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c) Utilização de todas as salas de convívio, bem como ou-
tros espaços comuns; 
 
d) Participar de livre vontade nas atividades recreativas/
lúdicas realizadas com e para os utentes; 
 
e) Alimentação adequada às necessidades nutricionais dos 
clientes; 
 
f) Cuidados de higiene pessoal e de limpeza/asseio dos espa-
ços comuns e individuais; 
 
g) Apoio às atividades de vida diária; 
 
h) Tratamento de roupa; 
 
i) Serviços de barbearia e cabeleireiro da Instituição, nos 
dias e horas determinados; 
 
j) Serviços clínicos e de enfermagem, nomeadamente vigi-
lância médica, administração de medicamentos, cuidados 
de enfermagem e apoio psicológico; 
 
k) À visita de familiares e amigos; 
l) Participar ou quem o represente, com opiniões e suges-
tões, que possam contribuir para o bom funcionamento da 
Estrutura Residencial e para que sejam criadas respostas que 
aumentem os seus níveis de satisfação e bem-estar; 
 
m) Em caso de insatisfação, direito à reclamação. 
 
2. São deveres do Cliente: 
 
a) Respeitar e colaborar com a equipa da Instituição; 
 
b) Contribuir para o bem-estar de todos os clientes, respei-
tando os outros na sua maneira de ser; 
 
c) Zelar pela conservação e boa utilização dos bens e equi-
pamento em uso na Estrutura Residencial; 
 
d) Cumprir todas as obrigações decorrentes do compro-
misso assumido com a Instituição, de acordo com o regula-
mento interno, políticas e decisões da Mesa Administrati-
va. 

 

Os utentes que não cumprirem as regras básicas de convi-
vência e civismo, adotando comportamentos que interfi-
ram no funcionamento dos serviços e/ou Instituição ou 
no bem-estar de outros utentes, respondem perante a Mesa 
Administrativa da Misericórdia pelos seus atos. 
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VI 
Estrutura Organizacional da Misericórdia de 

Loulé 



VII 
Recursos Humanos 

 
Os recursos humanos são um elemento fundamental para 
o bom funcionamento de qualquer organização de forma a 
garantir a qualidade dos serviços prestados. Assim sendo, a 
Santa Casa da Misericórdia de Loulé tem a seguinte equi-
pa: 
 

* Diretora Técnica; 
* Assistente Social; 
* Médicos; 
* Enfermeiros; 
* Educadora Social; 
* Psicóloga; 
* Técnico de Recursos Humanos; 
* Administrativos; 
* Rececionistas; 
* Ajudantes de Lar; 
* Auxiliares de Serviços Gerais; 
* Cozinheiros; 
* Ajudante de Cozinha; 
* Costureira 
* Operadores de Lavandaria; 
* Técnico de Manutenção; 
* Encarregada de Economato; 
* Voluntários. 
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VIII 
Serviços Disponíveis 

 
 

Serviço Social 
 
O Serviço Social é assegurado pela Técnica Superior de 
Serviço Social da Instituição, que acumula esta função com 
a categoria de Diretora Técnica. Tem como objetivo de 
intervenção realizar o diagnóstico social dos clientes inte-
ressados nas Respostas Sociais da Instituição, procedendo 
à sua inscrição e admissão, mantendo uma relação de pro-
ximidade com o cliente e sua família. 
 
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das: 
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. 

Gabinete da Diretora Técnica 

Serviço Psicologia/ Acompanhamento Psicológico  
 
É assegurado pela Psicóloga da Instituição, mediante avali-
ação da mesma, por solicitação dos clientes, dos familiares 
e/ou se assinalados pelas responsáveis de cada Piso. No 
período de Acolhimento do cliente é feito uma avaliação/ 
rastreio cognitivo para posterior definição do Plano Indivi-
dual do Cliente.  

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira das: 
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. 

Gabinete da Psicóloga 
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Serviço Médico / Acompanhamento Médico 
 
Este serviço é prestado por um Médico, através do encami-
nhamento feito pelo serviço de Enfermagem. 
 
Serviço Prestado: Quintas e Sextas-Feiras das: 17h00 às 
19h00. 

 

Serviço de Enfermagem 
 

O serviço de Enfermagem é prestado aos clientes, diaria-
mente, por uma equipa de 3 enfermeiras. 
 
Serviços: Acompanhamento de medicação, pensos, higiene 
e tarefas rotineiras de enfermagem. 
 
Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo das: 
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. 

Gabinete Médico e de Enfermagem 

Gabinete Médico e de Enfermagem 

Receção / Secretaria 
 
Garante o funcionamento correto do atendimento e infor-
mação, a contabilidade, a entrega de receitas e pagamentos 
de despesas e o tratamento documental de expediente.   
 
Horário Receção: Segunda a Domingo das: 07h30 às 
00h00. 
 
Horário de Atendimento da Secretaria: Segunda a Sexta-
feira das: 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 

Secretaria 

Receção 

Serviço de Animação  
 
A Instituição tem planeado um conjunto de atividades 
diárias de ocupação, de entre as quais se destacam as que 
visam contribuir ativamente para a ocupação dos tempos 
livres e para a manutenção do seu estado físico e psíquico.  
 
As atividades são divulgadas mediante um plano anual de 
animação, afixado na entrada principal da Instituição.  
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Em data próxima à realização das atividades planeadas, as 
mesmas são divulgadas, no sentido de angariar participan-
tes. O horário das atividades será afixado, com antecedên-
cia, no placard situado na entrada de cada piso. 
 
A pintura, a ginástica, os passeios mensais, os ateliers te-
máticos, os bailes, os trabalhos manuais, as danças e os 
jogos tradicionais, são algumas das atividades que pode 
realizar e que são desenvolvidas sob a orientação da Edu-
cadora Social da Instituição.  
 
A participação nestas atividades é voluntária, estando as-
sim na dependência da sua vontade. 
 
Se tem um gosto especial por alguma atividade ou passa-
tempo, por favor informe o Diretor Técnico, para que este 
analise a possibilidade da mesma vir a ser desenvolvida. 
 

Gabinete da Técnica de Animação Sociocultural 

Serviço Religioso  
 
A Eucaristia é celebrada na capela da Instituição: 
Quartas-feiras às 10h30 
 
Os clientes têm o direito de professar qualquer religião, 
no entanto não é permitido na Estrutura Residencial ou-
tras confissões religiosas que não a Religião Católica. 

Capela da Instituição 

Alimentação 
 
A dieta fornecida pela Estrutura Residencial é completa e 
equilibrada, sendo que existe uma refeição de dieta geral e 
outra de dieta ligeira, tendo em conta as necessidades dos 
clientes. 
 
As ementas são afixadas, semanalmente, nos locais pró-
prios para o efeito. De salientar, que as ementas podem 
sofrer alterações. 

REFEIÇÕES HORÁRIO 

Pequeno-Almoço 09h00 

Almoço 12h00 

Lanche 15h00 

Jantar 18h00 

Ceia 21h00 

Serviço de Higiene Pessoal 
 
A higiene pessoal será efetuada diariamente, com o apoio 
das Ajudantes de lar, mediante as necessidades de cada 
cliente.  
 
Serviço de Higiene Habitacional 
 
O serviço de Limpeza é realizado em todas as zonas que 
compõem a Estrutura Residencial, tais como: os quartos, a 
sala, o refeitório e as casas de banho. O cliente poderá 
apoiar na limpeza e na arrumação do seu espaço individu-
al. 
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Tratamento de Roupas / Lavandaria 
 
A Estrutura Residencial efetua o tratamento da sua roupa 
pessoal que deverá estar convenientemente identificada 
para prevenir extravios ou trocas. No processo de admis-
são a Técnica responsável informará o cliente e os seus 
familiares sobre o método de identificação de roupas utili-
zado pela Instituição. Aconselha-se a utilização de roupas 
simples, que possam ser tratadas em máquinas industriais 
pois a Instituição não se responsabiliza por algum estrago 
que possa ocorrer nas mesmas.  
 
As funcionárias de cada piso são responsáveis pelo levan-
tamento do vestuário e entrega do mesmo junto dos respe-
tivos clientes. 
 
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-Feira das: 
08h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. 
 
 
Cabeleireiro / Barbeiro / Pedicure / Manicure 
 
A Santa Casa da Misericórdia de Loulé disponibiliza servi-
ços de cabeleireiro, de barbearia, manicure e pedicure a 
pedido e consoante as necessidades dos utentes. Para usu-
fruir destes serviços, deve contactar a responsável de piso 
ou a Diretora Técnica. 

IX 
Visitas 

 
 
As visitas são essenciais para a integração e para o bem-
estar do cliente, no entanto para o bom e regular funcio-
namento da instituição, as visitas têm horários definidos. 
 
Horário de visita: Segunda a Domingo das 15h30 às 
17h45 
 
No caso do seu familiar não puder visitá-lo no horário 
definido, este deverá realizar por escrito, um pedido de 
exceção, invocando os motivos dessa impossibilidade e 
entregar junto da Diretora Técnica. 
 
Pode receber os seus familiares e amigos na sala de estar de 
cada piso. A participação e envolvimento das pessoas que lhe 
são próximas no processo de prestação de cuidados são esti-
mulados e apoiados por toda a equipa desta Instituição. 
 

Ajude-nos a proporcionar o bem-estar de todos os clientes, 
pedindo às suas visitas que: 
 
* Sigam as instruções dos profissionais de serviço 
(nomeadamente no que respeita à alimentação e ao risco de 
queda); 
 
* Respeitem a sua privacidade e a dos outros clientes; 
 
* Contribuam para minimizar o nível de ruído. 
 
Os clientes têm o direito de recusar a presença de visitas. 
Se esta for a sua vontade, deve comunicá-la, por escrito, à 
Diretora Técnica da Instituição. 

 
 

X 
Saídas ao exterior 

 
O cliente integrado na Instituição poderá sempre que dese-
jar, e caso tenha condições físicas e psíquicas, deslocar-se ao 
exterior. Obrigatoriamente deverá avisar às funcionárias de 
serviço, no seu piso, o período da sua ausência. 
 
Os colaboradores não podem acompanhar os clientes nos 
seus passeios ao exterior, estes apenas podem ser acompa-
nhados por familiares, amigos ou voluntários. Somente em 
situações excecionais, isto é, nas atividades promovidas pela 
Instituição, tais como passeios ou outro tipo de atividades 
exteriores, as funcionárias acompanham os clientes nas suas 
deslocações.  

 
 

XI 
Consultas Médicas 

 
 

Todas as consultas ou exames, no exterior, a realizar duran-
te o tempo de Institucionalização, devem ser comunicadas, 
atempadamente, ao responsável de Piso para uma melhor 
organização e gestão do serviço. Sempre que necessário, 
idas ao hospital e a consultas médicas, o acompanhamento 
dos clientes é da responsabilidade dos familiares. Após a 
consulta, qualquer alteração da medicação deverá ser co-
municada no piso onde se encontra alojado o cliente. 
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XII 
Objetos de Valor 

 
 
Todos os bens/objetos pessoais que trouxer consigo para a 
Estrutura Residencial devem ser devidamente identifica-
dos.  
 
A Santa Casa da Misericórdia de Loulé disponibiliza local 
individualizado (mesa de cabeceira e armário) para que o 
cliente guarde as suas roupas e objetos pessoais. Em caso 
de necessidade, alguns objetos podem ser guardados num 
cofre. 
 
É proibido trazer objetos de valor ou elevadas quantias de 
dinheiro pois, no caso do seu desaparecimento, a Institui-
ção não se responsabilizará.  
 
Se tiver óculos ou prótese dentária deverá guardá-los em 
caixa própria. Nunca os enrole em lenços de papel ou com-
pressas pois podem ser deitados no lixo ou na roupa suja. 
 
 

XIV 
Comunicação com o exterior 

 
Telemóvel / Telefone 

 

Para comunicar com o exterior poderá utilizar o seu tele-
móvel pessoal, ainda que a Instituição não se responsabili-
ze por fazer carregamentos, nem por manter o seu bom 
funcionamento. Para não incomodar os outros clientes, 
deverá ter em atenção o som do mesmo. 

XII 
Medicação 

 
A compra da medicação é da responsabilidade do cliente 
ou dos seus familiares. O cliente poderá adquiri-la pelos 
seus próprios meios, ou caso não tenha possibilidades de o 
fazer, a Instituição poderá prestar-lhe esse serviço. Esta é 
adquirida pela Instituição e paga nos serviços de Tesoura-
ria.  
 
Cada cliente deverá entregar a sua medicação, bem como a 
guia de tratamento, no Serviço de Enfermagem, que ficará 
responsável por administrar a medicação. 

Poderá também utilizar o telefone da Instituição, localiza-
do em cada sector da Estrutura Residencial, para receber 
ou fazer chamadas. Estas chamadas, caso as tenha realiza-
do, serão cobradas mensalmente, nos serviços de tesoura-
ria. 
 
Se tem dificuldades de mobilidade e não tem telemóvel, 
deve pedir a uma funcionária de serviço para efetuar o con-
tacto telefónico desejado.  
 
 

 
        Correio 
 

Pode receber e enviar correspondência, durante o período 
de institucionalização, nesta Instituição. Caso deseje utili-
zar o endereço desta Instituição peça, por favor, informa-
ções junto ao funcionário da receção ou da secretaria. 
 
 

XV 
Avaliação do Grau de Satisfação 

 
 
Visando a melhoria contínua da qualidade dos serviços 
prestados, é do nosso interesse conhecer o nível de satisfa-
ção que demonstra relativamente aos cuidados que lhe são 
prestados nesta Instituição. 
 
Neste sentido, agradecemos que colabore connosco no 
preenchimento do questionário de avaliação de satisfação 
do cliente. No final de cada ano, a equipa técnica fará esta 
avaliação junto dos clientes.  
 
Agradecemos a sua opinião, pois só com ela poderemos 
melhorar o nosso serviço. 
 
 

XVI 
Sugestões e Reclamações 

 
 

As suas sugestões de melhoria são muito importantes para 
nós porque, através delas, podemos melhorar os cuidados 
que prestamos.  
 
Pode apresentar as suas sugestões/ reclamações em impres-
so próprio, criado para este efeito, ou pode utilizar o Livro 
de Reclamações. Qualquer um destes documentos deverá 
ser solicitado junto da receção desta Instituição. 
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Áreas Comuns e Áreas Restritas 
 
Estes são alguns dos espaços a que poderá ter acesso na 
Santa Casa da Misericórdia de Loulé: 

Bar 

Sala de convívio num dos pisos 

Refeitório de um dos pisos 

Salão de Festas 

Refeitório principal 

Casa de Banho 

Quarto 

Jardim 



XVII 
Direção da Instituição 

 
 
Diretora Técnica:  
 
______________________________Data___/___/____ 
Drª. Irene Silveira 
 
 
Aprovado em reunião da mesa administrativa de  
__/__/2015: 
 
O Provedor:  
 
______________________________Data___/___/____ 
Sr. Manuel Filipe Roque Semião 

Rua Teixeira Gomes, s/n - 8100-629 Loulé   
Contatos: 289 411 222 / 044 - 961 937 499 

email: scmloule@mail.telepac.pt  
facebook.com/SantaCasaLoule  


