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Preâmbulo 

A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar, pessoa coletiva nº 501 634 851, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, que se encontra devidamente inscrita na Direcção-

Geral dos Regimes de Segurança Social sob o nº 1/2017. A sua Sede Social localiza-se na Rua 5 

de outubro, nº 135, 4420-086 Gondomar. 

No âmbito dos seus fins estatutários, a AMUT pode “organizar e gerir equipamentos e serviços 

de apoio social para Associados e seus familiares, designadamente de apoio à infância, 

juventude, doença e terceira idade, com autonomia financeira e orçamental”. Assim, a criação 

do serviço AMUT’Ajuda da AMUT - Associação Mutualista de Gondomar, vem dar cumprimento 

aos seus fins fundamentais e tem como objetivo, dar resposta a indivíduos que, por motivos de 

perda de autonomia física necessitam da utilização de ajudas técnicas tendo em vista a melhoria 

da sua autonomia e/ou cuidados prestados pelos cuidadores, com consequente repercussão na 

sua qualidade de vida. 

 

Capítulo I- Disposições Gerais 

Artigo 1º  

(Objeto) 

1. O presente regulamento tem como objetivo, estabelecer os critérios de acesso e de 

atribuição de ajudas técnicas do Centro de Recursos AMUT’Ajuda da AMUT - Associação 

Mutualista de Gondomar a pessoas que necessitem, temporária ou definitivamente das 

mesmas. 

2. São consideradas ajudas técnicas, qualquer produto, especialmente produzido para prevenir, 

compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar as incapacidades, limitações das atividades e 

restrições na vida quotidiana do seu utilizador. 

 

Artigo 2º 

(Objetivos Gerais) 

O serviço AMUT’ Ajuda tem os seguintes objetivos gerais: 

a) Dar resposta a indivíduos que, por motivos de perda de autonomia física – 

temporária ou permanente – necessitam da utilização de ajudas técnicas tendo 

em vista a melhoria da sua autonomia e/ou cuidados prestados pelos seus 

cuidadores na satisfação das atividades básicas e de vida diária; 
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b) Prevenir situações de dependência e promover a autonomia do indivíduo; 

c) Promover a cedência de produtos de apoio/ajudas técnicas. 

 

Artigo 3º 

(Objetivos Específicos) 

O serviço AMUT’ Ajuda tem os seguintes objetivos específicos: 

a) Proporcionar apoio a pessoas dependentes, cuja situação de saúde imponha 

utilização de ajudas técnicas, colmatando as dificuldades de mobilidade e 

autonomia, facultando a melhoria dos cuidados na dependência de terceiros; 

b) Adequar as ajudas técnicas às necessidades dos clientes; 

c) Informar, avaliar e atribuir ajudas técnicas de acordo com as necessidades dos 

clientes; 

d) Capacitar os clientes e famílias para os procedimentos de utilização dos 

equipamentos, prevenindo a sua institucionalização/internamento noutras 

respostas; 

e) Fomentar a participação e divulgação da comunidade e parceiros locais. 

 

Artigo 4º 

(População Alvo) 

O material disponível no AMUT’ Ajuda destina-se a ser cedido mediante empréstimo ou aluguer 

aos associados da AMUT – Associação Mutualista de Gondomar, aos seus familiares e à 

população com dificuldades socioeconómicas residente no concelho de Gondomar. 

     Artigo 5º 

(Registo das Ajudas Técnicas) 

1. Todos os produtos de apoio e ajudas técnicas constam de uma ficha de inventário, com a 

descrição e respetivo custo, e identificados por atribuição de um código. 

2. Constam ainda de uma tabela de cálculo da depreciação do equipamento, utilizando o 

método das Quotas Constantes. 

3. Todos os empréstimos/alugueres concedidos são registados em documento próprio, onde 

estão identificadas as ajudas técnicas; o nome dos beneficiários; o número de processo; o 

prazo de empréstimo/aluguer; a data de entrega do equipamento; data de devolução e 

condições do equipamento na data de devolução. 
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Capítulo II-  

Da Formulação do Pedido de Apoio  

 

Artigo 6º 

(Condições de acesso) 

1. Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente regulamento, todos os indivíduos que 

se encontrem nas seguintes condições: 

a) Associados da AMUT e respetivos familiares; 

b) Todos os Indivíduos residentes no concelho de Gondomar com rendimentos per 

capita do agregado familiar inferior a duas vezes o SMN; 

 

Artigo 7º 

(Instrução do Pedido) 

1. O processo de instrução do pedido será realizado no gabinete de projetos de saúde, onde os 

clientes serão informados do funcionamento do AMUT’ Ajuda. 

2. O candidato será informado da existência de duas modalidades de apoio: 

a) Modalidade de empréstimo; 

b) Modalidade de aluguer/aquisição. 

3. O pedido de ajudas técnicas deverá ser feito através do preenchimento da Requisição de 

Ajudas Técnicas (RAP). 

4. O requerente ou beneficiário deverá disponibilizar os seguintes documentos: 

a) Cartão do Cidadão (CC) ou Bilhete de Identidade (BI),  

b) Número de Identificação Fiscal (NIF),  

c) Número de Identificação da Segurança Social (NISS) do requerente e do beneficiário, 

tratando-se de pessoas distintas;  

d) Comprovativo de residência do beneficiário; 

e) Declaração de rendimentos da segurança social do agregado familiar do beneficiário; 

f) Declaração de pensão ou reforma auferidos e outros eventuais rendimentos/apoios 

g)  Comprovativo da situação contributiva relativamente à Segurança Social e Autoridade 

Tributária;  

h) Última declaração de IRS; 

i) Contacto do beneficiário e do requerente, tratando-se de pessoas distintas; 

j) Comprovativo da situação clínica do beneficiário (relatório médico, prescrição médica 

ou terapêutica…). 
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5. Outras informações que a AMUT – Associação Mutualista de Gondomar considere relevantes 

para análise e decisão final. 

 

Artigo 8º 

(Modalidade de Empréstimo) 

1. A modalidade de empréstimo será atribuída aos beneficiários residentes no concelho de 

Gondomar e será determinado através do cálculo do rendimento per capita do agregado 

familiar do beneficiário.  

2. Os associados da AMUT – Associação Mutualista de Gondomar que optem por esta 

modalidade beneficiarão de um desconto de 10% sobre o valor mensal. 

  

Artigo 9º 

(Cálculo do Rendimento Per Capita) 

1. Para o cálculo do rendimento per capita, consideram-se todos os rendimentos, vencimentos 

e fontes de receitas de todos os membros do agregado familiar, encontrando-se o 

rendimento per capita. 

2. O cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

RC = R – (H + S)   

               12x N 

  RC= Rendimento “per capita” mensal 

  R =Rendimento bruto anual do agregado familiar (Rendimento mensal x 14) 

  H = Encargos anuais com a habitação 

  S = Despesas de saúde anuais não reembolsadas 

  N= Número de elementos do agregado familiar 

 

3. Entende-se por agregado familiar pessoas que vivam em economia comum. 

4. A prova de rendimentos e despesas declarados será feita mediante a apresentação de 

documentos comprovativos de natureza fiscal. 

5. Todos os requerentes/beneficiários ficam obrigados a prestar com exatidão, todas as 

informações que lhe forem solicitadas, bem como informar as mesmas das alterações das 

condições sócio-económicas do agregado familiar que ocorram no decorrer do processo de 

atribuição de apoios. 
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Artigo 10º 

(Modalidade de aluguer/Aquisição) 

 

1. Os associados e todos os residentes no concelho de Gondomar poderão optar pela 

modalidade de aluguer, tendo por base o cálculo da amortização utilizando o método das 

Quotas Constantes. 

2. O aluguer é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

             A = AM +PR 

             A = Valor do aluguer mensal 

             AM = valor mensal da amortização do equipamento 

             PR = 1% do valor comercial do equipamento aquando da entrega do mesmo ao 

beneficiário.                                                                                                                    

3. O tempo de amortização do equipamento é calculado de acordo com o preço comercial do 

equipamento: 

a)  12 meses = preço do equipamento inferior ou igual a 150€; 

b) 24 meses = preço do equipamento entre 151€ e 300€; 

c) 36 meses = preço do equipamento entre 301€ e 450€; 

d) 48 meses = preço do equipamento entre 451€ e 600€; 

e) 60 meses = preço do equipamento entre 601€ e 750€; 

f) 72 meses = preço do equipamento superior a 751€. 

 

4. Ao valor do aluguer serão acrescidos dois tipos de majoração: 

a) Associados: 10% de majoração: 

b) Não associados: 20% de majoração 

5. Ao valor do aluguer acresce ainda o IVA à taxa máxima em vigor (23%). 

6. O pagamento deverá ser efetuado previamente pelo período mínimo de 30 dias. 

7. Quando a amortização do equipamento for paga na totalidade, o beneficiário passará a ser 

o proprietário do equipamento. 

8. O beneficiário poderá ficar com o equipamento ou doar à Associação, desde que o mesmo 

se encontre em condições de utilização. 
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Artigo 11º 

(Processos Individuais) 

Todos os clientes terão um processo individual devidamente identificado, no qual constará os 

seguintes elementos /ou documentos: 

a) Ficha de utente/cliente; 

b) Requisição de produtos de apoio/Ajudas Técnicas; 

c) Modalidade escolhida: Empréstimo ou aluguer; 

d) Decisão de aprovação de cedência; 

e) Termo de Responsabilidade a assinar pelo requerente/beneficiário; 

f) Termo de Devolução com a indicação do estado do equipamento; 

g) Documentos solicitados no artigo anterior, incluindo cópias autorizadas pelo 

requerente/beneficiário; 

h) Declaração de Consentimento de tratamento de dados para cumprimento do 

RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

i) Declaração de pagamento da amortização do equipamento (modalidade 

aluguer/aquisição). 

 

     Capítulo III- Critérios e Decisão de atribuição do Apoio 

 

Artigo 12º 

(Critérios de atribuição) 

Os critérios de atribuição serão estabelecidos de acordo com: 

a) Grau de dependência física e de saúde do beneficiário; 

b) Grau de urgência da necessidade do produto de apoio/ajuda técnica; 

c) Situação socioeconómica, habitacional e familiar do beneficiário;  

d) Data de entrada do pedido. 

 

Artigo 13º 

(Análise e decisão de atribuição) 

1. Após análise do pedido de apoio, e caso se justifique, os serviços do AMUT’Ajuda poderão 

recorrer a visita domiciliária para avaliação das condições habitacionais. 
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2. O empréstimo ou aluguer de Ajudas Técnicas é aprovado pelo Conselho de Administração da 

AMUT mediante proposta do Diretor de Serviços acompanhada de Parecer do Técnico 

Superior de Serviço Social. 

3. A decisão será comunicada ao requerente/beneficiário; 

4. O processo de resposta ao pedido do cliente/utente pode não ser imediato, uma vez que 

está dependente da existência do produto de apoio/ ajuda técnica solicitada. 

5. Caso não esteja disponível o(s) produto(s) de apoio/ajuda(s) técnica(s) requerido(s), o pedido 

ficará em lista de espera e será atendido logo que haja condições de disponibilizar o(s) 

equipamento(s). 

 

Artigo 14º 

(Termo de Aceitação e Responsabilidade) 

1. Aquando da atribuição da Ajuda Técnica o cliente/utente ou o seu representante legal assina 

um Termo de Aceitação e Responsabilidade, onde para além da descrição e identificação 

da(s) Ajuda(s) Técnica(s), estará indicada a modalidade escolhida; 

2. Com a assinatura do Termo de Aceitação e Responsabilidade, o requerente/beneficiário 

compromete-se a zelar pelo equipamento.  

3. Depois de assinado o Termo de Aceitação e Responsabilidade, é entregue uma cópia ao 

cliente/utente ou seu representante legal e outra cópia fará parte do seu processo individual. 

4. Nas matérias cujo contrato seja omisso, prevalece o disposto do presente regulamento. 

 

Artigo 15º 

(Mensalidade) 

1. Assinado o Termo de Aceitação e Responsabilidade o requerente/beneficiário terá de efetuar 

o pagamento da primeira mensalidade referente ao empréstimo ou aluguer.  

2. O pagamento da mensalidade deve ser realizada até ao dia 8 de cada mês por débito direto, 

transferência bancária ou presencialmente nos serviços administrativos da Associação.  

 

Artigo 16º 

(Prazos) 

1. O empréstimo ou aluguer do equipamento é realizado pelo período considerado necessário, 

podendo ser renovado, mediante pedido expresso por escrito, com antecedência mínima de 

30 dias seguidos antes do fim do prazo de empréstimo ou aluguer. 
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2. Quando necessária a continuidade do uso da ajuda técnica, deverá ser apresentado um 

pedido de renovação do empréstimo ou aluguer. 

 

Artigo 17º 

(Transporte/Montagem e desmontagem do equipamento) 

1. O transporte das Ajudas Técnicas será da responsabilidade do beneficiário ou requerente, 

salvo exceções devidamente fundamentadas, bem como a montagem e desmontagem do 

equipamento. 

2. A AMUT não se responsabiliza por danos causados a pessoas ou coisas decorrentes da má 

utilização ou montagem incorreta dos produtos de apoio/ajudas técnicas. 

 

Artigo 18º 

(Cessação do empréstimo/aluguer) 

1. A cessação do empréstimo ou aluguer ocorre nas seguintes condições: 

a) Por iniciativa do cliente e /ou responsável; 

b) Recusa de acesso ao domicílio; 

c) Incumprimento dos compromissos assumidos e deveres; 

d) Incumprimento do pagamento da mensalidade; 

e) Por falecimento do cliente; 

f) Quando estipulado data de devolução do equipamento. 

 

Capítulo IV - Direitos e Deveres 

Artigo 19º 

(Direitos dos Requerentes e Beneficiários) 

1. Aos requerentes e aos beneficiários são atribuídos os seguintes direitos: 

a) Identidade pessoal e reserva da intimidade privada e familiar; 

b) Sigilo profissional; 

c) Prestação dos serviços conforme o presente Regulamento; 

d) Processo individual, onde constam todos os documentos e informações 

transmitidas pelo cliente e/ou responsável, ao qual apenas terão acesso os/as 

técnicos/as que intervém diretamente com o cliente. 
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e) Solicitação expressa dos serviços da AMUT para consulta do seu processo 

individual. 

 

Artigo 20º 

(Deveres dos Requerentes e Beneficiários) 

1. Os requerentes e beneficiários estão sujeitos aos seguintes deveres: 

a) Apresentar todos os documentos necessários para a instrução do pedido para a 

atribuição de Ajudas Técnicas; 

b) Comunicar qualquer alteração da situação que serviu de base à cedência do 

pedido de Ajudas Técnicas, ou seja, alteração da situação clínica, internamento, 

falecimento e transferência da residência do beneficiário, para que se possa 

proceder à devolução do equipamento cedido; 

c) Devolver o equipamento de Ajudas Técnicas no mesmo estado de conservação 

que lhe foi entregue; 

d) Avisar os serviços competentes da alteração da data de devolução das Ajudas 

Técnicas;  

e) Proceder à entrega do equipamento no máximo até cinco dias úteis após o 

término do empréstimo.  

 

Artigo 21º 

(Danos nos Equipamentos) 

1. Os beneficiários comprometem-se a garantir a boa utilização dos produtos de apoio/ajudas 

técnicas durante o período de empréstimo ou aluguer. 

2. O beneficiário que dolosamente ou pela utilização indevida, danificar o produto de 

apoio/ajudas técnica será responsável pelos custos de reparação dos danos provocados. 

3. Caso o equipamento não tenha reparação e fique inutilizado, será imputado o custo de 

aquisição do equipamento, sendo deduzido o valor já pago pelo beneficiário.  
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Capítulo V- Disposições finais 

Artigo 22º  

(Donativos) 

1. A AMUT – Associação Mutualista de Gondomar agradece a Entidades públicas e /ou privadas, 

a título individual ou coletivo a doação de Ajudas Técnicas. 

2. Mediante o preenchimento de um formulário específico, a AMUT emitirá o documento de 

quitação para que os doadores possam beneficiar dos artigos 62º e 63º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais. 

3. Aceitam-se ajudas técnicas que se encontrem em bom estado de utilização.  

4. As ajudas técnicas doadas podem ser entregues diretamente na Sede da AMUT Gondomar 

ou ser recolhidas nos locais indicados pelos doadores solidários. 

 

Artigo 23º 

(Dúvidas e omissões) 

As dúvidas de interpretação bem como as omissões do presente regulamento, serão resolvidas 

pelo Conselho de Administração da AMUT – Associação Mutualista de Gondomar. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 ……………………………………………………… Requisição de produto(s)de apoio/ajudas técnicas. 

Anexo 2 ……………………………………………………………………. Termo de Aceitação e Responsabilidade. 

Anexo 3 ………………………………………………………… Comprovativo de entrega de Ajuda(s) Técnica(s). 

Anexo 4 …………………………. Renovação de Requisição de produto(s) de apoio/Ajuda(s) Técnica(s). 

Anexo 5 …............................................................ Termo de devolução e estado de conservação. 


