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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação, Natureza e Fins 

 1. O Serviço de Apoio Domiciliário é uma valência da Empresa The Perfect Care, com sede 

em Lisboa, registada na Direção Geral de Ação Social, com Licença de Funcionamento emitida pelo 

Instituto de Segurança Social, I. P. do Centro Distrital de Lisboa. 

 2. A empresa The Perfect Care tem como objetivo a resposta social através da prestação de 

serviços de cuidados de saúde e apoio psicossocial que fomentem o bem-estar da população em 

todas as fases do seu desenvolvimento. 

 3. O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta social com fim à prestação de 

serviços e cuidados especializados e adaptados à necessidade de cada utente que, por qualquer 

impedimento físico ou psicológico temporário ou permanente, não pode satisfazer e desenvolver 

as suas tarefas de vida diária de modo autónomo e independente. 

 

Artigo 2.º 

Objetivos do Regulamento Interno 

1. O presente regulamento interno visa: 

  a) Definir os serviços e procedimentos do SAD; 

  b) Promover o respeito pelos direitos dos utentes e demais interessados; 

  c) Assegurar a divulgação das formas de organização e do cumprimento das regras 

  de funcionamento da resposta social de Apoio Domiciliário; 

d) Promover a participação ativa dos utentes e/ou os seus representantes leais ao  

nível da gestão da resposta social. 

 

Artigo 3.º 

Objetivos do Serviço de Apoio Domiciliário 

1. Os objetivos do SAD são: 

  a) Prestar cuidados físicos, psicológicos e sociais ao utente e família; 

  b) Apoiar o utente e a família na satisfação das necessidades básicas e atividades de 

  vida diária; 
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  c) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos seus utentes e 

  respetivas famílias; 

d) Prevenir situações de dependência e promover a autonomia da pessoa,   

contribuindo assim para retardar ou evitar a institucionalização; 

  e) Aconselhar familiares e/ou cuidadores primários em questões relacionadas com a 

  prestação dos cuidados; 

  f) Permitir o acesso à prestação de cuidados de saúde, sob a supervisão de pessoal 

  de saúde qualificado. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESSO E ADMISSÃO DOS UTENTES 

Artigo 4.º 

Pedido de Admissão 

 1. O pedido de admissão é realizado na presença da Direção Técnica da The Perfect Care, 

onde é realizada uma avaliação técnica no domicílio, que consiste numa entrevista ao utente e 

respetiva família, caso seja possível. 

 2. A decisão da admissão do utente é da responsabilidade da Direção Técnica com base nas 

informações recolhidas na avaliação técnica e em possíveis relatórios clínicos fornecidos pela 

equipa médica responsável pelo utente. 

 3. O pedido de admissão é formalizado através do preenchimento da ficha de inscrição do 

cliente e assinatura do respetivo contrato de prestação de serviços fornecida pela The Perfect Care, 

que deve ser datada e assinada pelo cliente ou responsável. 

 4. Em caso de admissão urgente, pode ser dispensada a apresentação do processo de 

inscrição e respetivos documentos, devendo ser desde logo iniciado o processo de obtenção dos 

dados em falta assim que possível. 

 5. Após a decisão da admissão do utente, a Direção Técnica procede à abertura de um 

processo individual do cliente com o objetivo de permitir o estudo e diagnóstico da situação, assim 

como a definição, programação e acompanhamento dos serviços prestados. 
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Artigo 5.º 

Inscrição 

 1. A inscrição do utente é concluída com a entrega e anexação dos respetivos documentos: 

  a) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Certidão de Nascimento; 

  b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte, se o mesmo número não constar no 

documento acima mencionado; 

c) Relatórios e declaração médica por parte do Médico responsável pelo cliente, 

onde possa ser consultada a sua situação clínica; 

  d) Boletim de vacinas. 

 

Artigo 6.º 

Processo Individual do Cliente 

 1. A Direção Técnica realiza o processo individual do cliente, que deve permanecer no seu  

domicílio e onde constam as seguintes informações: 

  a) Identificação do cliente e respetiva morada; 

b) Identificação, morada e contacto do familiar ou outra pessoa responsável; 

c) Indicação do médico responsável e respetivo contacto; 

d) Natureza e periodicidade dos cuidados a prestar e respetivos prestadores de 

serviço; 

e) Data de início e fim da prestação de serviços; 

f) Contrato celebrado entre o utente e a The Perfect Care; 

g) Plano de cuidados e serviços a ser prestado; 

h) Mapa de registos de cada serviço prestado pelo colaborador; 

i) Registo de avaliações realizadas; 

j) Outros elementos considerados relevantes. 

 2. O processo individual do cliente deve ser atualizado quando tal se justifica. 
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CAPÍTULO III 

Prestação de Serviços 

Artigo 7.º 

Apresentação dos Serviços Prestados 

 1. A The Perfect Care presta os seguintes serviços: 

  a) Supervisão e acompanhamento diurno e/ou noturno; 

b) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

c) Acompanhamento ao exterior, quando necessário (e.g., passeios, consultas 

médicas); 

d) Estimulação motora, cognitiva e psicossocial; 

e) Confeção e/ou administração das refeições; 

f) Tratamento de roupa; 

g) Arrumações e Higiene do lar; 

h) Aquisição de artigos alimentares ou outros artigos de primeira necessidade 

indispensáveis ao acompanhamento (e.g., medicamentos); 

i) Assistência medicamentosa; 

j) Cuidados de enfermagem; 

k) Apoio psicológico e de reabilitação física; 

l) Apoio em situações de emergência; 

m) Babysitting; 

n) Apoio escolar; 

 

Artigo 8.º 

Cuidados Médicos 

 1. Os cuidados médicos são da responsabilidade do próprio utente e/ou da família. 

 2. O colaborador da The Perfect Care poderá acompanhar o cliente ao exterior em 

situações de consultas médicas, exames, entre outros, sendo o transporte assegurado pelo utente 

e/ou respetiva família, ou solicitado com antecedência à Direção Técnica. 
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Artigo 9.º 

Horário de Funcionamento 

 1. As instalações da empresa The Perfect Care têm um horário de funcionamento de 2ªfeira 

a 6ªfeira (dias úteis) das 9h às 18h, na morada Rua Professora Virgínia Rau, número 13B, 1600-673 

Lisboa. 

 2. Os serviços de apoio domiciliário são prestados 24 horas por dia, todos os dias do ano, 

incluindo feriados, no domicílio do cliente. 

 

Artigo 10.º 

Mensalidade e Pagamento 

 1. O cliente paga uma mensalidade fixa que depende do tipo de serviços prestados. 

 2. Os feriados nacionais têm um acréscimo de 50%, à exceção dos feriados de Natal, Ano 

Novo e Páscoa que têm um acréscimo de 100% à tarifa diária em vigor. 

 3. O pagamento da mensalidade deve ser realizado até ao dia 28 (vinte e oito) de cada mês, 

podendo o cliente pagar uma taxa de 10% da mensalidade aquando do atraso do pagamento. 

 4. O cliente poderá solicitar serviços adicionais e complementares ao serviço em vigor, 

sendo o seu valor acrescentado à mensalidade. 

 5. O pagamento da mensalidade poderá ser realizado através da entrega de um cheque à 

ordem de Palrinhas Care, Unipessoal, Lda, ou por meio de transferência bancária (NIB: 0033 0000 

4548 7042 746 05). 

 6. A Direção Técnica da The Perfect Care poderá proceder a um acerto da mensalidade, 

quando as circunstâncias do acompanhamento se alterarem (i.e., alteração do estado físico e 

psicológico do utente), devendo informar o cliente no mínimo com um mês de antecedência. 

 7. Em situações que exijam o recurso a ajudas técnicas (fraldas, camas articuladas, cadeira 

de rodas, andarilhos e outros materiais), a empresa pode providenciar a sua aquisição ou 

empréstimo, embora este tipo de apoios não esteja incluído no valor da mensalidade, devendo ser 

informado o utente do valor acrescido deste tipo de ajuda. 
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Artigo 11.º 

Ausência do Cliente 

 1. A mensalidade não sofre qualquer alteração quando a ausência não excede a 8 (oito) 

dias consecutivos. 

 2. Ausências por motivo de doença ou por outra razão devidamente justificada que 

ultrapassem os 8 (oito) dias consecutivos poderão resultar numa redução até 50% da mensalidade. 

 3. Ausências por motivo de doença ou por outra razão devidamente justificada que 

ultrapassem os 30 (trinta) dias consecutivos poderão resultar numa redução até 100% da 

mensalidade, sendo preservada a inscrição do cliente. 

 

Artigo 12.º 

Desistência 

 1. A rescisão do contrato de prestação de serviços por parte do cliente ou da Direção 

Técnica da The Perfect Care deve ser comunicada com um mínimo de 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

 2. Em caso de mútuo acordo, a rescisão do contrato poderá ocorrer a qualquer momento. 

 

Artigo 13.º 

Encerramento 

1. A Direção Técnica, assim como os seus serviços de apoio domiciliário não têm período 

de férias. 

 

CAPÍTULO IV 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 14.º 

Regras Gerais de Funcionamento 

 1. O domicílio é inviolável, não sendo permitido fazer alterações ou eliminar bens sem 

devida autorização. 

 2. As chaves do domicílio, que tenham sido confiadas à The Perfect Care, devem ser 

guardadas em local seguro e entregue à responsabilidade do colaborador responsável pela 

prestação de serviços. 
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 3. A The Perfect Care só se responsabiliza pelos objetos e valores que o cliente entregue à 

sua guarda. 

 4. Deve existir um plano de cuidados e regras para a avaliação e consequente prestação de 

serviços, assegurados pela Direção Técnica. 

 5. A prestação dos cuidados deve ser assegurada por pessoal com formação e experiência 

adequada. 

 6. Na ocorrência de um óbito, na presença de um funcionário da The Perfect Care, o 

colaborador deve avisar de imediato o familiar responsável e a Direção Técnica, devendo ser 

providenciada a presença de um médico chamado pela família. 

 7. A prestação de serviços é regida por um contrato celebrado entre a The Perfect Care e o 

cliente/família. 

 8. Existe um livro de reclamações nos termos previstos na legislação em vigor. 

 

Artigo 15.º 

Direitos do Utente 

 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 e 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. Ter assegurada a confidencialidade dos seus serviços prestados, sendo a sua vida privada 

respeitada e preservada. 

 6. Gerir os seus rendimentos e bens com apoio da instituição, sempre que necessário e 

quando solicitado pelo mesmo. 

 7. Apresentar reclamações e sugestões de melhoria de serviço aos responsáveis da Direção 

Técnica. 

 8. À articulação com todos os serviços da comunidade, em particular com os da saúde. 
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Artigo 16.º 

Deveres do Utente 

 1. Colaborar com a equipa da The Perfect Care na medida das suas capacidades, não 

existindo a prestação de serviços para além do estabelecido. 

 2. Tratar com respeito e dignidade os funcionários da instituição e dirigentes da mesma. 

 3. Cuidar da sua saúde e comunicar a prescrição de qualquer medicamento que lhes seja 

feito. 

 4. Participar na medida dos seus interesses e possibilidades nas atividades 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 Direção Técnica com 30 (trinta) dias de antecedência quando 

pretender suspender o serviço temporária ou definitivamente. 

 

Artigo 17.º 

Impedimento da contratação 

 1. Os clientes da The Perfect Care encontram-se impedidos de contratar quaisquer 

colaboradores da empresa durante um período de 1 (um) ano desde o momento que lhes tenham 

prestado serviços. 

 2. O não cumprimento deste impedimento implica a sujeição de um pagamento 

correspondente a 6 (seis) meses de serviços The Perfect Care. 

 

Artigo 18.º 

Direitos da Direção e dos Trabalhadores da Instituição 

 1. Ver reconhecida a sua natureza particular e, consequentemente, o seu direito de livre 

atuação e a sua plena capacidade contratual. 

 2. Receber a colaboração e informação por parte do cliente e/ou família, relativamente aos 

hábitos e situação de saúde do cliente. 

 3. Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da veracidade das 
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declarações prestadas pelo cliente e e/ou familiares no ato da admissão. 

 4. Fazer cumprir com o que foi acordado no ato da admissão, de forma a respeitar e a dar 

continuidade ao bom funcionamento do SAD. 

 5. Ao direito de suspender este serviço sempre que os utentes violem as regras constantes 

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

boa organização dos serviços. 

 6. Receber nos prazos estabelecidos as verbas referentes às contribuições familiares 

devidas. 

Artigo 19.º 

Deveres da Direção e dos Trabalhadores da Instituição 

 1. Respeito pela individualidade dos utentes, proporcionando o acompanhamento 

adequado a cada e em cada circunstância. 

 2. A criação e manutenção das condições adequadas ao normal desenvolvimento da 

resposta social, designadamente quanto ao recrutamento de profissionais com formação e 

qualificações adequadas. 

 3. Prestar os serviços constantes neste regulamento interno. 

 4. Avaliar o desempenho dos prestadores de serviços, designadamente através da 

auscultação dos clientes. 

 5. Manter os processos dos utentes atualizados. 

 6. Garantir o sigilo dos dados constantes nos processos dos clientes. 

 7. Adotar uma conduta responsável, discreta, a fim de prevenir quaisquer ações que 

comprometam ou dificultem a reputação e eficácia da empresa. 

 8. Garantir a qualidade e o bom funcionamento dos serviços, bem como o conforto 

necessário ao bem-estar do utente. 

 9. No tratamento dos utentes, deverão levar à prática uma ação isenta sem favoritismo ou 

preconceitos que conduzam a qualquer tipo de discriminação. 

 10. Apoiar os utentes na satisfação das necessidades básicas e atividades de vida diária. 

 11. Promover a autonomia e prevenir, na medida do possível, situações de dependência. 

 12. Atuar segundo padrões de ética profissional. 
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CAPÍTULO V 

FUNÇÕES DO PESSOAL 

Artigo 20.º 

Pessoal afecto 

 1. Encontram-se afectos ao SAD: 

 a) Direção Técnica, com afetação simultânea a outras valências; 

 b) Ajudantes familiares. 

 

Artigo 21.º 

Direção Técnica 

 1. A Directora Técnica é Filipa Araújo, com formação em Educação Social. 

 2. À Directora Técnica cabe a responsabilidade de orientar a The Perfect Care e zelar pelo 

funcionamento geral da mesma. 

 3. A Directora Técnica é substituída, nas suas ausências e impedimentos por um dos 

colaboradores da empresa por ela designado. 

 

Artigo 22.º 

Funções da Direção Técnica 

 1. Dirigir o funcionamento da valência coordenando o pessoal e supervisionando a 

interacção com o restante pessoal afecto também a outras valências. 

 2. A elaboração, execução e avaliação dos planos de prestação de cuidados. 

 3. Promover reuniões de trabalho com os utentes e com o pessoal dispensando especial 

atenção à questão do relacionamento interpessoal. 

 4. Auscultar o pessoal no que respeita à sua formação e propor e/ou promover ações de 

formação de acordo com as necessidades e interesses manifestados. 

 5. Admitir pessoal sempre que o bom funcionamento do serviço o exija. 

 6. Colaborar na definição de critérios justos e objectivos para a avaliação periódica da 

prestação de serviços do pessoal. 

 7. Garantir o estudo da situação do utente e alteração e ajuste do respectivo plano de 
cuidados. 
 8. Zelar pela aplicação efetiva do regulamento interno e efectuar alterações ao mesmo que 
entenda justificar-se. 
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Artigo 23.º 

Funções do Ajudante Familiar 

 1. Prestar os cuidados de higiene e conforto pessoal. 

 2. Apoiar na confeção de refeições, no tratamento de roupas e limpezas do domicílio. 

 3. Proceder ao acompanhamento das refeições. 

 4. Ministrar, quando necessário, a medicação prescrita, que não seja da exclusiva 

competência dos técnicos de saúde. 

 5. Realizar no exterior os serviços necessários aos utentes e acompanhá-los nas suas 

deslocações e atividades de animação. 

 6. Acompanhar as alterações que se verifiquem na situação global dos utentes que afetem 

o seu bem-estar, por forma a permitir a avaliação da adequação do plano de cuidados. 

 7. Desempenhar outras tarefas atribuídas pela Direção Técnica com o devido 

enquadramento. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24.º 

Aspectos Omissos 

 1. O presente regulamento será revisto, sempre que se verifiquem alterações no 

funcionamento do SAD, resultantes da avaliação geral dos serviços prestados, tendo como objetivo 

principal a sua melhoria. 

 2. Quaisquer alterações ao presente regulamento serão comunicadas ao cliente e/ou 

representante legal com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente à data da sua 

entrada em vigor, sem prejuízo da resolução do contrato a que a este assiste, em caso de 

discordância dessas alterações. 

 3. Qualquer caso omisso no presente regulamento interno será resolvido pela Direcção, 

após ouvido o parecer da Directora Técnica, para considerar em futura alteração. 


