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A Carta de Direitos e Deveres do Cliente da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela está em
consonância com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (Adotada pela Organização das Nações
Unidas em 10 de dezembro de 1948) e com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes
(Aprovada pela Organização das Nações Unidas em 09/12/75).

Direitos do Cliente
1. O Cliente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana;
2. O Cliente tem direito ao respeito pela sua individualidade, orientação sexual, opções culturais e
convicções religiosas;
3. O Cliente tem direito a ser informado acerca dos seus direitos e deveres no início da prestação de
serviços;
4. O Cliente tem direito a todos os cuidados adequados à satisfação das suas necessidades básicas, tendo
em vista o seu bem-estar e conforto pessoal;
5. O Cliente tem direito à promoção da sua autonomia que lhe possibilite o máximo de desenvolvimento
das suas capacidades e que lhe permita a sua integração social, através da prestação de cuidados;
6. O Cliente tem direito à privacidade na prestação dos cuidados de vida diária;
7. O Cliente tem direito à confidencialidade de toda a informação relacionada com a sua pessoa;
8. O Cliente tem direito a expressar livremente as suas opiniões, vontades e expectativas e a ter
oportunidade de fazer escolhas e de tomar decisões;
9. O Cliente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar sugestões e/ou reclamações
relativas à prestação de serviços e garantia dos seus direitos;
10.

O Cliente tem direito à igualdade de oportunidades em todas as intervenções da Instituição;

11.

O Cliente dispõe de liberdade de deslocação dentro do estabelecimento, à exceção das zonas de

serviço. Para o exterior só com autorização e conhecimento do itinerário;
12.

O Cliente tem direito a uma alimentação saudável e adequada;

13.

O Cliente tem direito as mesmas refeições dos restantes Clientes, exceto aqueles alvo de regimes

de dieta prescritos pelo médico;
14.

O Cliente tem o direito a participar na vida da Instituição.
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Deveres dos Clientes

1. O Cliente tem o dever de respeitar os direitos dos outros Clientes na sua individualidade, orientação
sexual, opções culturais e convicções religiosas;
2. O Cliente tem o dever de respeitar todos os colaboradores enquanto pessoas e profissionais;
3. O Cliente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento da Instituição;
4. O Cliente tem o dever de zelar pela boa utilização, conservação e segurança do equipamento da
Instituição;
5. A Direcção Técnica pode condicionar as saídas dos Clientes em situação de incapacidade física ou de
anomalia psíquica à satisfação de condições de segurança pessoal;
6. Os Clientes invisuais ou aqueles cuja saída, por qualquer limitação, possa representar risco ou perigo
para a segurança pessoal, só terão permissão para tal, quando acompanhados por familiar ou pessoa
amiga, por um funcionário da Instituição, ou por outro cliente mais válido que assuma a
responsabilidade do seu regresso ao lar;
7. O Cliente deve identificar a sua roupa pessoal com marca individualizada que permita a sua
identificação;
8. O Cliente tem o dever de pagar pontualmente o montante da comparticipação familiar estabelecida,
bem como os consumos efetuados e as despesas realizadas que naquela se não incorporem;
9. O Cliente tem o dever de comunicar atempadamente à Direção todas as saídas e ausências;
10.

Está expressamente proibido o consumo de medicamentos sem prescrição médica ou fumar dentro

das instalações da Instituição;
11.

O Cliente não pode trazer para a Instituição qualquer tipo de animal doméstico;

12.

O Cliente está interdito da utilização de armas ou instrumentos semelhantes que coloquem em

perigo a segurança de terceiros.
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De uma forma resumida e tendo em conta que esta carta foi elaborada em compromisso com a Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, podemos destacar:

1. Dignidade
A dignidade do ser humano é inviolável. Deve ser respeitada e protegida. Todas as pessoas têm direito à
vida. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental.

2. Liberdade
Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida
privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. Todas as pessoas têm direito ao respeito
pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. Esses dados devem ser
objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com
outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos
que lhes digam respeito e de obter a respetiva retificação. O direito de contrair casamento e o direito de
constituir família são garantidos pelas legislações nacionais que regem o respetivo exercício. Todas as
pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a
liberdade de mudar de religião ou de convicção, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou a
sua convicção, individual ou coletivamente, em público ou em privado, através do culto, do ensino, de
práticas e da celebração de ritos. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem
que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. Todas as
pessoas têm direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de associação a todos os níveis,
nomeadamente nos domínios político, sindical e cívico, o que implica o direito de, com outrem, fundarem
sindicatos e de neles se filiarem para a defesa dos seus interesses. Todas as pessoas têm direito à
educação. Todas as pessoas têm o direito de fruir da propriedade dos seus bens legalmente adquiridos, de
os utilizar, de dispor deles e de os transmitir em vida ou por morte. Ninguém pode ser privado da sua
propriedade, exceto por razões de utilidade pública. É protegida a propriedade intelectual.

3. Igualdade
Todas as pessoas são iguais perante a lei. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo,
raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões
políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou
orientação sexual. Respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. As crianças têm direito à
proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar.
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Podem exprimir livremente a sua opinião, que será tomada em consideração nos assuntos que lhes digam
respeito, em função da sua idade e maturidade. Todos os atos relativos às crianças terão primacialmente
em conta o interesse superior da criança. Todas as crianças têm o direito de manter regularmente relações
pessoais e contactos diretos com ambos os progenitores, exceto se isso for contrário aos seus interesses.
Respeitar o direito das pessoas idosas a uma existência condigna e independente e à sua participação na
vida social e cultural. Reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem de
medidas destinadas a assegurar a sua autonomia, a sua integração social e profissional e a sua participação
na vida da comunidade.

4. Solidariedade
Na definição e execução de todas as políticas e ações é assegurado um elevado nível de proteção da vida
do cliente.

5. Cidadania
Direito a aceder aos documentos que lhe dizem respeito (Planos Individuais, documentos da resposta
social, regulamentos, entre outros). Ser recebido por um elemento designado pela Mesa Administrativa
sempre que o solicitar.

Mirandela, 21 de maio de 2014
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