
 

 

 

  
 

 
PROGRIDE - Programa para a Inclusão e Desenvolvimen to   

 
Acção: Banco de Ajudas Técnicas 

 
Regulamento de Funcionamento – Versão 2  

 
 

Preâmbulo 
O presente regulamento insere-se no projecto "ParticipAR - Inovação para a 
Inclusão em Arraiolos" e visa definir as condições de acesso e de atribuição de 
ajudas técnicas para pessoas com desfavorecimento económico-social e que sejam 
portadores de deficiência, idosos e pessoas que necessitem temporária ou 
definitivamente de ajudas técnicas, por motivos de perda de autonomia física ou 
psicológica, temporária ou definitiva.   
 
 

SECÇÃO I 
        Definições  

 
Artigo n.º 1 

Âmbito geográfico 
Pelo projecto "ParticipAR - Inovação para a Inclusão em Arraiolos" serão atribuídas 
as ajudas técnicas descritas nos artigos seguintes, durante o respectivo prazo de 
execução (desde Agosto 2005 até Julho 2009, inclusive) na área geográfica 
compreendida pelo concelho de Arraiolos.  

 
Artigo n.º 2 
Entidades  

1. É entidade promotora do projecto a Câmara Municipal de Arraiolos.  
2. É entidade executora do mesmo o Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, 
A.C.E. 
3. Para execução deste projecto foi constituído por Acordo de Parceria um órgão 
designado como Parceria de Desenvolvimento que inclui técnicos que representam 
as seguintes entidades:  
- Câmara Municipal de Arraiolos;  
- Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E.;  
- Agrupamento de Escolas de Arraiolos;  
- Associação Social Unidos de Santana do Campo;  
- Centro Distrital da Segurança Social de Évora;  
- Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal;  
- Santa Casa da Misericórdia do Vimieiro;  



 

 

 

  
 

- Trilho- Associação para o Desenvolvimento Rural.  
4. Constitui Conselho de Parceiros, o órgão composto pelas entidades que integram 
a Parceria de Desenvolvimento e as seguintes:  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos;  
- Associação de Idosos e Reformados da Freguesia do Sabugueiro;  
- Associação de Pensionistas e Idosos da Freguesia de Arraiolos;  
- Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de São Pedro da Gafanhoeira;  
- Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Igrejinha;  
- Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Vimieiro;  
- Associação de Reformados de Santana do Campo;  
- Centro de Emprego de Évora;  
- Centro Paroquial e Social de Arraiolos;  
- Centro Social e Recreativo de Cultura e Desporto da Igrejinha;  
- Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar do 
Concelho de Arraiolos; 
- "Jovem" - Jovens Vimieirenses em Movimento;  
- Junta de Freguesia de Arraiolos;  
- Junta de Freguesia de São Pedro da Gafanhoeira;  
- Junta de Freguesia de São Gregório;  
- MURPI da Aldeia da Serra;  
- MURPI de São Gregório.   
5. No período de execução do projecto o Conselho de Parceiros poderá ser alargado 
a outras entidades por proposta apresentada através do preenchimento da 
correspondente ficha de adesão.  

 
Artigo n.º 3 

Requerentes, Beneficiários, Técnicos 
1. As ajudas técnicas podem ser requeridas e atribuídas a qualquer residente, 
permanente ou temporário, do Concelho de Arraiolos com desfavorecimento 
económico-social que seja portador de deficiência ou que careça temporária ou 
definitivamente de ajudas técnicas, por motivos de perda de autonomia física ou 
psicológica. 
2. Poderão ser ainda beneficiários de ajudas técnicas pessoas singulares, que 
demonstrem carecer das mesmas para aumentar a sua acessibilidade e mobilidade. 
3. As pessoas colectivas, públicas ou privadas poderão servir de mediadores no 
requerimento de ajudas técnicas desde que as mesmas sejam para pessoas 
singulares que cumpram os requisitos descritos em 1. e 2. 
4. São designados por requerentes todos aqueles que preencham ficha/pedido de 
atribuição de equipamentos.  
5. São designados por beneficiários todos aqueles a quem são atribuídas ajudas 
técnicas/equipamentos.  
6. São designados como técnicos os prestadores de serviços contratados pela 
Parceria para procederem à execução do projecto, nomeadamente, à instrução dos 
pedidos, atribuição, entrega e recepção de equipamentos e fiscalização, nos termos 
previstos no artigo 13.º do presente Regulamento.  

 
Artigo n.º 4 



 

 

 

  
 

 Ajudas Técnicas  
1. São consideradas ajudas técnicas:  
a) as que constam da lista homologada pelo Secretariado Nacional para a 
Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência e que dizem respeito aos 
serviços, produtos, dispositivos, equipamentos ou sistemas de produção 
especializada ou disponíveis no mercado destinado a prevenir, compensar, atenuar 
ou neutralizar as limitações na actividade quotidiana;  
b) são ainda consideradas no presente regulamento ajudas que se prendem com a 
acessibilidade a espaços e edifícios em habitações próprias de residentes do 
concelho com baixos rendimentos económicos.  
2. As ajudas técnicas a atribuir serão classificadas e designadas como 
equipamentos, de acordo com as suas características e funções. 

 
Artigo n.º 5 

                                        Classificaç ão dos Equipamentos 
         (Tipo A, B e C)  

1 - Os equipamentos de tipo A e B constam, respectivamente, dos Anexos I e II do 
Regulamento.  
2 - No decurso da execução do projecto poderão ser incluídos nos Anexos referidos 
outros equipamentos que venham a ser adquiridos para a sua execução ou vir a ser 
excluídos outros equipamentos entretanto inutilizados.  
3 - Constituem equipamentos de Tipo C todas as ajudas técnicas requeridas e 
concedidas que não estejam previstas nos Anexos I e II, ou seja, reportáveis a 
situações excepcionais de aquisição de equipamento permanente não especificado. 
Este tipo de equipamento será atribuído atendendo às circunstâncias específicas do 
requerente, devidamente alegadas e provadas, e ficará na posse dos beneficiários. 
  

SECÇÃO II 
INSTRUÇÃO DOS PEDIDOS 

 
Artigo n.º 6 

                                                Apr esentação do pedido  
1 - Os interessados no equipamento poderão contactar para esse efeito qualquer  
entidade do Conselho de Parceiros do projecto "ParticipAR - Inovação para a 
Inclusão em Arraiolos".  
2 - As entidades que recepcionem os pedidos deverão encaminhar os interessados, 
preferencialmente para a entidade executora, Monte, A.C.E., com sede na Rua 
Joaquim Basílio Lopes, n.º 1, 7040-066 Arraiolos.  
3 - Os pedidos, mesmo quando apresentados verbalmente deverão ser reduzidos a 
escrito em Ficha denominada Pedido de Equipamentos.  
4 - O pedido pode ser feito em nome do beneficiário por familiares, outras pessoas 
ou entidades, desde que o façam em interesse comprovado do primeiro.  
5 - Só poderão ser apresentados pedidos durante o período de execução do 
projecto.  

 
Artigo n.º 7 

                                        Formulação do Pedido de Equipamento 



 

 

 

  
 

1 - Os técnicos devem colaborar com os beneficiários no sentido de os ajudar a 
formular os seus pedidos.  
2 - A ficha de Pedido de Equipamentos deverá conter os seguintes dados:  
a) nome, morada e contacto do requerente;  
b) número de identificação fiscal, número de Bilhete de Identidade, respectiva data e 
serviços de emissão. 
c) comprovativo de residência ou permanência na área do Concelho; 
d) número de cartão de saúde; 
e) cópia da última declaração de rendimentos e nota de liquidação;  
f) relação de outras despesas documentáveis (saúde, escolares, deslocações, 
prestação ou renda de casa, outras prestações relativas a créditos para compra de 
automóvel ou consumo, etc.);  
g) apresentação de comprovativo médico de situação clínica; 
h) identificação do equipamento solicitado, data a partir da qual querem receber o 
equipamento e a data previsível de entrega; 
i) outras informações verbais dadas pelo requerente ou observações feitas pelo 
técnico sobre o pedido.  
3 - Na alínea f) deverão incluir-se todas as despesas que possam influir para a 
determinação da exacta condição económica do beneficiário.  
4 - Na alínea i) deverão incluir-se todas os outros dados que o técnico ou o 
requerente considerem relevantes para a decisão de atribuição do equipamento. No 
caso de ser requerido equipamento de Tipo C este ponto deverá ser 
obrigatoriamente preenchido.  

 
 

Artigo n.º 8 
                          Competência para decisão de Atribuição de Equipamento  
1 - Os equipamentos de Tipo A são atribuídos por decisão do técnico que 
recepciona o pedido. 
2 - Se o equipamento estiver disponível deverá ser entregue ao beneficiário no mais 
breve prazo possível.  
3 - Os equipamentos de Tipo B e C são atribuídos por decisão da Parceria.  
4 -  Com vista à atribuição dos equipamentos a Parceria reunirá ordinariamente 
todos os meses e extraordinariamente por convocatória subscrita pela entidade 
promotora, pela entidade executora ou por dois dos seus demais elementos.  

 
Artigo n.º 9 

                                       Fundamentaçã o da Decisão  
As decisões, quer dos técnicos, quer da Parceria de Desenvolvimento carecem de 
fundamentação sempre que houver vários pedidos feitos em simultâneo para o 
mesmo equipamento que não possam ser atendidos.  

 
Artigo n.º 10 

                                       Critérios de  Decisão  
1 - A decisão de atribuição deverá ser fundamentada de modo sucinto e com base 
em três critérios: 
a) Grau de dependência da ajuda; 



 

 

 

  
 

b) Situação sócio-económica, familiar e habitacional do requerente; 
c) Em caso de empate na ponderação entre os dois critérios anteriores, o 
desempate será feito de acordo com a data em que o pedido foi formulado; ou seja, 
quem pediu primeiro recebe o equipamento primeiro. 
2 - Os equipamentos de tipo C só são concedidos se se reportarem a despesas 
elegíveis e com dotação orçamental para o respectivo ano.  
3 - Poderá ainda a Parceria, no decurso da execução do projecto, alterar os critérios 
de atribuição dos bens.  

 
Artigo n.º 11 

Prazo de decisão 
1. Não sendo o equipamento atribuído de imediato ou tratando-se de equipamento 
de Tipo B ou C, a decisão deverá ser tomada no prazo máximo de 45 dias corridos, 
a contar da correcta instrução do pedido.  
2. No caso dos equipamento de Tipo B ou C o prazo de decisão ficará suspenso e 
só será contado a partir da data da recepção pela Equipa Técnica do Termo de 
Aceitação de Decisão de Aprovação de Financiamento a levar a cabo, anualmente, 
pela Entidade Gestora do Projecto.  
3. A decisão deverá ser comunicada aos requerentes por escrito ou verbalmente.  
4. Sendo comunicada verbalmente, poderá o requerente solicitar cópia da 
fundamentação da decisão.  

 
Artigo n.º 12 

Pendência de Pedidos  
Sendo indeferido o pedido de atribuição de equipamento de Tipo A ou B poderá o 
pedido ficar como "pendente", de modo a poder ser atendido logo que o 
equipamento pretendido se encontre disponível.  

 
Artigo n.º 13 

Formalidades da competência do técnico:  
1 - Aquando da recepção de um pedido, o técnico deve: 
a) preencher juntamente com o beneficiário a respectiva ficha/pedido de 
equipamentos;  
b) entregar o equipamento de imediato se aquele estiver disponível e se for de tipo 
A;  
c) não havendo disponibilidade de entrega imediata do equipamento, ou tratando-se 
equipamento de tipo B, fazer constar da base de dados o pedido pendente. 
2 - Aquando da comunicação da decisão de não atribuição, o técnico deve inquirir o 
beneficiário se este pretende que o pedido fique pendente com vista à sua futura 
atribuição, logo que esteja disponível.  
3 - Na data da entrega do equipamento, o técnico deve: 
a) dar baixa do mesmo na base de dados; 
b) fazer assinar a Declaração de Honra para manutenção do equipamento e sua 
devolução (possibilidade de alargar o tempo de utilização do bem/equipamento).  
3 - Aquando da recepção do equipamento, o técnico deve: 
a) entregar Declaração Comprovativa da sua recepção e do respectivo estado;  



 

 

 

  
 

b) encaminhar o equipamento para os pedidos pendentes afim de ser imediatamente 
entregue a outro beneficiário.  

 
Artigo n.º 14 

Registo do equipamento 
1 - Haverá um registo para cada equipamento, indicando o seu tipo e o número, 
mencionando o beneficiário que a solicitou, a data em que lhe foi entregue, a data 
previsível da sua devolução e a data da entrega efectiva (uma vez que pode suceder 
que na data previsível da sua entrega o beneficiário ainda precise dela). Deverá 
indicar-se neste registo a entidade que mediou o pedido e o técnico responsável.  
2 - Haverá um registo genérico dos equipamentos onde estes são descritos e 
identificados por atribuição de um código. Neste registo genérico é indicado o 
número de beneficiários que usufruem de cada equipamento, o estado em que este 
se encontra quando é entregue e o número total de dias de utilização (soma dos 
dias em que é utilizado por todos os beneficiários, incluindo as datas de entrega e 
recepção).  

 
Artigo n.º 15 

Entrega do Equipamento 
1 - O beneficiário compromete-se a realizar a entrega do equipamento logo que dele 
não necessite ou quando os executores do projecto o deliberarem. 
2 - Poderá haver fiscalização por parte do técnico, da Parceria ou do Conselho de 
Parceiros para averiguar se o equipamento está a ser utilizado pelo beneficiário.  

 
Artigo n.º 16  

Disposições sancionatórias  
1 - O beneficiário que dolosamente ou pela não utilização da devida diligência 
danificar ou inutilizar o equipamento deverá proceder ao pagamento dos danos 
provocados ou do respectivo preço integral. 
2 - Poderá haver fiscalização por parte do técnico, da Parceria ou do Conselho de 
Parceiros para averiguar se o equipamento está a ser utilizado pelo beneficiário para 
o fim requerido.  

 
Artigo n.º 17 

Revisão do Regulamento  
O presente Regulamento poderá ser alterado a todo o tempo por decisão da 
Parceria de Desenvolvimento.  
 
 
 

 


