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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMA I 

Atribuição de Ajudas Técnicas 

 

A atribuição de Ajudas Técnicas promovida pela Fundação Manuel 

Francisco Clérigo em São Martinho do Porto resulta do facto da 

instituição possuir vários equipamentos de Ajuda Técnica.  

 

 

 

NORMA II 

Entidade Promotora 

 

1. A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social, registada em 29 de outubro de 1982, com o 

nº 54/82, em folhas 118 verso e 119, do livro nº1 das Fundações de 

Solidariedade Social. 

 

2. Como entidade promotora, gere o material disponível de Ajudas 

Técnicas, assim como o processo de empréstimo. 
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NORMA III 

Objetivo 

 

A atribuição de Ajudas Técnicas é um serviço que tem como objetivo 

principal o empréstimo/cedência de equipamentos aos utentes da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo das respostas sociais Estrutura 

Residencial para Idosos, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e 

Centro de Convívio. 

 

 

 

 

NORMA IV 

Âmbito 

 

As Ajudas Técnicas poderão também ser requeridas e atribuídas por 

qualquer residente, permanente ou temporário, da freguesia de São 

Martinho do Porto, que seja portador de deficiência/dependência e que 

apresente diminuição de autonomia ao nível físico ou psicológico. 

 

A atribuição das Ajudas Técnicas da Fundação Manuel Francisco Clérigo 

é do âmbito da freguesia de São Martinho do Porto, abrangendo as 

localidades do Vale do Paraíso, Venda Nova, Bom Jesus e Serra dos 

Mangues. 
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CAPÍTULO II 

EMPRÉSTIMO 

 

NORMA V 

Equipamento disponível 

 

A Fundação Manuel Francisco Clérigo possui as seguintes Ajudas 

Técnicas para emprestar/ceder: 

- Camas articuladas com colchão tripartido; 

- Grades de proteção; 

- Colchões anti escaras com compressor; 

- Cadeiras de rodas; 

- Andarilhos; 

- Canadianas; 

- Tripés. 

 

 

 

NORMA VI 

Formalização 

 

1. Os interessados neste apoio deverão dirigir-se à secretaria da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo, de 2ª a 6ª feira, no horário 

das 09h00 às 17h30 e formalizar o pedido de empréstimo 

preenchendo o Mod.33.20 - Declaração de Empréstimo de 

Ajudas Técnicas/Equipamentos. 
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2. Deverão ser entregues para além do Mod.33.20, os seguintes 

documentos: 

a) Cópia do C.C./B.I. do beneficiário; 

b) Cópia do C.C./B.I. do requisitante/família responsável, no 

caso do beneficiário não ter condições físicas ou psicológicas 

para se responsabilizar pelo ato; 

c) Declaração médica que indique a necessidade do beneficiário 

usufruir da Ajuda Técnica. 

 

 

 

NORMA VII 

Concretização 

 

Ao confirmar a existência do material disponível e após deferimento 

da Diretora Técnica, será de imediato entregue ao 

beneficiário/requisitante, o equipamento solicitado. 

 

 

 

NORMA VIII 

Duração 

 

O empréstimo terá a duração de um ano, findo este prazo, se ainda 

necessitar do equipamento, o beneficiário/requisitante deverá 

formalizar o pedido de renovação Mod.33.20. 
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CAPÍTULO III 

DIREITOS E DEVERES 

 

NORMA IX 

Direitos da Entidade Promotora Fundação Manuel Francisco 

Clérigo 

 

À Fundação Manuel Francisco Clérigo reserva-se o direito de: 

a) Declinar o empréstimo nas situações não abrangidas pelo 

presente regulamento; 

b) Exigir a devolução do equipamento disponibilizado antes do 

término do prazo estipulado, se for verificado a inexistência de 

necessidade do mesmo ou se detetar negligência na sua 

utilização. 

 

 

 

NORMA X 

Deveres da Entidade Promotora Fundação Manuel Francisco Clérigo 

 

Dentro das competências atribuídas, obriga-se para com os beneficiários 

ou requisitantes: 

a) Proceder ao empréstimo das Ajudas Técnicas disponíveis de 

acordo com o disposto no presente regulamento; 

b) Garantir o sigilo dos dados constantes na documentação 

entregue. 
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NORMA XI 

Direitos do Beneficiário 

 

São direitos do Beneficiário: 

a) Utilização de Ajudas Técnicas com vista à satisfação das suas 

necessidades, de modo a manter ou melhorar a sua autonomia e 

qualidade de vida. 

 

NORMA XII 

Deveres do Beneficiário 

 

São deveres do Beneficiário: 

a) Tratar com respeito e cortesia os colaboradores da Fundação 

Manuel Francisco Clérigo que com ele interajam no decorrer 

deste processo; 

b) Manter em bom estado de higiene e conservação o material 

cedido; 

c) Devolver a Ajuda Técnica logo que a mesma deixe de ser 

necessária ou qua a Fundação Manuel Francisco Clérigo 

considere haver má utilização do equipamento. 

 

NORMA XIII 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor em 01 de abril de 2014. 

Aprovado em Reunião do Conselho de Administração, Ata n.º 998, datada 

de 28 de março de 2014. 
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Matriz de alterações 

Versão Data Alteração 

1 04/11/2013 Versão inicial 

   

 

 

 

 

 

 

Fundação Manuel Francisco Clérigo 

Rua Manuel Francisco Clérigo, s/n 

2460-666 São Martinho do Porto 

 

Telf.: 262 985 030 

Fax: 262 985 031 

e-mail: geral@fundacaoclerigo.com. 

Site: www.fundacaoclerigo.com 
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