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Caro (a) novo (a) utente, 

É com o maior prazer que lhe damos as boas vindas, como novo membro da 

resposta social serviço de Centro Convívio da Fundação Manuel Francisco 

Clérigo. Para facilitar a sua integração, preparámos este Guia, que contém 

informações relativas à Instituição, para melhor conhecimento desta, 

nomeadamente, dos serviços prestados, do seu funcionamento e horários. 

Esperamos corresponder às suas expetativas. 

Seja bem-vindo! 

 

Dr.ª Teresa Costa 

(Diretora Técnica) 
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1. APRESENTAÇÃO 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo nasceu a 17 de fevereiro de 1968, 

cumprindo o testamento do seu fundador. 

 

Iniciou atividade em 1973 com os transportes escolares das crianças e jovens da 

freguesia de São Martinho do Porto para as escolas locais e inclusive para 

Caldas da Rainha e Alcobaça. Em novembro de 1975 foi aberta a resposta social 

de ensino pré-escolar, em instalações provisórias. Quatro anos depois deu-se 

início à construção do Centro Social. 

 

Desde então a evolução desta instituição tem sido constante e progressiva 

dando resposta às necessidades da população de São Martinho do Porto e 

também tendo sempre em mente o cumprimento da legislação em vigor. 

Atualmente são prestados serviços a um total de 231 utentes distribuídos pelas 

seguintes respostas sociais: 

Área de Infância: 

Área de Infância: 

 35 crianças na Creche  (Berçário, 1 e 2 anos) 

 57 crianças no Ensino Pré-escolar (3, 4 e 5 anos) 

 40 crianças no CATL (1º ciclo) 

Área Sénior: 

 14 utentes - Centro de Dia 

 43 utentes - Estrutura Residencial para idosos  

 35 utentes - Serviço de Apoio Domiciliário 

 7 utentes - Centro de Convívio 

São apoiados também 12 estudantes universitários através da atribuição de 

bolsas de estudo. 

Existe uma parceria com o Município de Alcobaça para o fornecimento de 

refeições às crianças da Escola Básica de São Martinho do Porto (100) e 

para o transporte escolar dos alunos de alguns lugares da freguesia para as 

escolas EB1 e EB 2,3 de São Martinho do Porto. 
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Desde janeiro de 2013 a Fundação tem em funcionamento a Cantina Social, 

sendo uma resposta de intervenção no âmbito do Programa de Emergência 

Alimentar (P.E.A.), fornecendo atualmente cerca de 53 refeições diárias. 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma entidade marcante na 

economia local, dado que para além deste apoio direto a utentes e seus 

familiares, emprega 74 colaboradores fazendo com que a grande maioria da 

população da freguesia esteja direta ou indiretamente ligada a ela. 

 

 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CENTRO DE 

CONVIVIO 

 

2.1. A resposta social Centro de Convívio funciona de 2ª a 6ª, das 14h00 às 

16h30. 

 

2.2. A refeição é servida, na Instituição, no seguinte horário: 

a. Lanche – 16H 00; 

 

2.3. O Serviço de Transporte, quando contratado, funciona de 2ª a 6ª, às 

14H 00 (Residência - Instituição) e às 16H 30 (Instituição - Residência). 

 

2.4. O serviço religioso/culto: 

a. Missa (uma vez por mês em horário a definir); 

b. Terço (uma vez por semana em horário a definir). 

 

 

3. SERVIÇOS A PRESTAR 

 

1. Fornecimento de Alimentação: 

a. Lanche; 
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2. Cuidados de Saúde: 

2.1. Em caso de doença ou acidente, na Instituição, esta obriga-se a 

comunicar imediatamente o facto ao Representante Legal do utente; 

2.2. Se necessário, serão promovidas diligências para o transporte e 

internamento em unidade hospitalar do utente que dele careça, no 

âmbito do Serviço Nacional de Saúde; 

2.3. O Representante Legal, depois de avisado pelos serviços, conforme 

referido no ponto 2.1., será responsável pelo devido 

acompanhamento do utente na unidade hospitalar; 

 

3.  Transportes: 

3.1. Transporte (Circuito – Residência - Instituição e vice-versa); 

3.2. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela Instituição. 

 

4. Animação/Ocupação de acordo com o Plano Atividades de Animação 

Sociocultural e de Desenvolvimento Pessoal. 

 

5. Cedência de Ajudas Técnicas. 

 

6. Serviço Religioso/culto: 

a. Missa (uma vez por mês em horário a definir); 

b. Terço (uma vez por mês em horário a definir); 

 

 

4. PAGAMENTO 

 

4.1. As ausências do utente não dão lugar a redução do pagamento da 

mensalidade. 



MA.22.03.v5 28-09-2017                                                                                                                               6 

4.2. As revisões das mensalidades são feitas anualmente com efeitos a 

partir de 1 janeiro de cada ano, dando lugar à assinatura a uma adenda 

ao contrato, assinada por ambas as partes. As declarações de 

rendimento devem ser apresentadas até ao dia 31 de janeiro, salvo 

exceções de beneficiários de outras entidades (ex: Caixa Geral de 

Aposentações, etc). 

4.3. As mensalidades serão pagas do dia 1 ao dia 8 do mês a que 

respeitam, quando o dia 8 coincidir com um sábado, domingo ou 

feriado o prazo alarga-se até ao dia útil seguinte. 

4.4. O pagamento pode ser feito através de numerário, por multibanco por 

transferência bancário, indicando sempre o número de utente e o IBAN 

PT50 003300001408000001024 (esta forma de pagamento terá de ser 

efetuada até 3 dias antes do dia 08, de cada mês) ou por cheque à 

ordem da Fundação Manuel Francisco Clérigo. 

4.5. O horário de funcionamento da Secretaria do dia 1 ao dia 8 de cada 

mês é das 8h30 às 17h30, a partir do dia 9 de cada mês o horário é 

das 09h00 às 16h00, em dias úteis na Secretaria da Fundação. 

4.6. A falta de regularização no pagamento da mensalidade, implicará a 

aplicação de sanções sobre as quais o Conselho de Administração 

decidirá. A sanção máxima será a suspensão da frequência, 

comunicada por escrito, ao Representante Legal do utente; 

4.7. Poderá haver passeios e/ou atividades cujos custos o utente tenha que 

comparticipar. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

5.1. É expressamente proibido fumar dentro das instalações da 

Instituição. 
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5.2. É expressamente proibido trazer bebidas alcoólicas ou objetos que 

sejam considerados de risco. 

5.3. É proibido a entrada de animais domésticos. 

5.4. Na eventualidade do nome da Instituição poder ser denegrido, por 

injuria ou calunia, por parte do seu utente e/ou Representante Legal 

e/ou Familiares, procederá esta Instituição, através do Conselho de 

Administração, ao apuramento de responsabilidades, podendo 

inclusivamente recorrer à via judicial. 

 

 

6. DESISTÊNCIAS 

O Utente/Representante Legal pode interromper a prestação de serviços, desde 

que comunicado com 30 dias de antecedência. 

 

 

7. REGULAMENTO INTERNO  

Para o consultar solicite-o na Secretaria da Instituição. 

 

 

8. LIVRO DE RECLAMAÇÕES  

A instituição possui livro de reclamações que poderá ser acedido na Secretaria 

da Instituição. 

 

 

9. APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES  

Dê-nos o seu contributo e apresente sugestões. Ajude-nos a melhorar os 

serviços prestados e deixe a sua opinião de melhoria na “Caixa de Sugestões” 

colocada junto à secretaria. 

 

28 de setembro de 2017 


