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 CARTA DOS DIREITOS E DEVERES DO CLIENTE 

 

Carta dos Direitos 
A carta dos Direitos do cliente da Cercifeira baseia-se nas convenções internacionais sobre os direitos 
humanos, nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção sobre 
os Direitos das Crianças, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e nos Princípios das 
Nações Unidas para o Idoso. Assim, de acordo com a legislação em vigor, 
 

O cliente da Cercifeira tem direito a: 
 

I. Participar e Envolver-se 
 

O cliente tem o direito a participar nas atividades da organização e da resposta social, na elaboração e 
avaliação do seu Plano Individual e a fazer sugestões convergentes à melhoria contínua do sistema de 
qualidade. 

II. Reclamar e Sugerir 

O cliente tem direito a reclamar e/ou fazer sugestões a cerca do funcionamento da resposta social e da 
organização. Tem direito a receber resposta. Tem liberdade de expressão. 

III. Ser Respeitado na sua Individualidade 
O cliente tem direito a ser respeitado sem fazer qualquer exceção, distinção ou descriminação com base em 
questões de raça, etnia, sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras. 
Tem direito a um atendimento individualizado que satisfaça as suas necessidades e tenha em conta as suas 
potencialidades, interesses e expectativas. 
Tem direito a uma alimentação produzida e fornecida em condições que respeitem as normas de HACCP e as 
suas necessidades individuais. 

IV. Ser Informado 
O cliente tem o direito a ter acesso ao seu processo individual a toda a informação sobre a resposta social e a 
organização, incluído Regulamento Interno da mesma e informações de âmbito formativo e sociocultural. 

V. Prestação de Serviço com Qualidade 

O cliente tem direito à adequação das instalações e dos equipamentos a nível de acessibilidades, higiene, 
conforto e segurança bem como às respetivas adaptações. 
Tem direito à adequação dos serviços prestados de forma a possibilitarem o desenvolvimento máximo das 
suas capacidades e aptidões potenciando a sua autonomia e integração social. 
O cliente tem direito a exigir o efetivo cumprimento dos serviços contratualizados mediante pagamento 
acordado exclusivamente nos termos previstos da lei. 

VI. Escolher e Decidir 

O cliente tem direito a participar na definição dos objetivos para o seu Plano Individual; a fazer escolhas e 
tomar decisões nas diferentes atividades que lhe são propostas. 

VII. Privacidade e Confidencialidade 

O cliente tem direito a ver protegida a sua privacidade na prestação de todo e qualquer tipo de cuidado e à 
salvaguarda da informação pessoal fornecida, só possível de tratamento para outros fins que os da prestação 
do serviço, mediante autorização do cliente ou de quem legitimamente o represente, ou quando previsto na 
lei. 
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Carta de Deveres 
 
A carta dos Deveres do cliente da CERCIFEIRA, baseia-se nas regras e procedimentos da organização, tendo 
em conta a especificidade do seu público alvo e a abrangência da intervenção das várias respostas sociais. 
Norteia-se por princípios de comunicação assertiva, redução de conflitos e potenciação de ambiente 
adequado ao desenvolvimento integral de cada um. 
 

O cliente da CERCIFEIRA tem dever de: 
 

VIII. Respeitar colegas e colaboradores 
 

O cliente tem o dever de respeitar os direitos de outros clientes e/ ou colaboradores, tendo por base os 
princípios éticos da organização, assumindo uma postura cordial, sincera, afável e respeitando a diferença de 
todos os intervenientes, não discriminando por motivos de cor, raça, sexo ou opção religiosa, entre outros. 

IX. Zelar por espaços, equipamentos e ambiente 

O cliente tem o dever de zelar pela boa conservação e utilização de bens, equipamentos e instalações da 
CERCIFEIRA, assumindo uma atitude pro ativa face à arrumação dos mesmos sempre que utilizados. Tem ainda 
o dever de zelo para com o ambiente envolvente à organização e sempre que se desloque para fora da 
mesma. 

X. Cumprir o regulamento interno e contrato 

O cliente tem o dever de cumprir as regras de funcionamento das valências, indicadas no Regulamento Interno 
Específico e os termos estabelecidos em contrato nomeadamente, ao nível da assiduidade, pontualidade, 
comparticipação financeira, gestão e responsabilização dos seus valores, prescrições médicas. 

XI. Cumprir os procedimentos do HSST 

O cliente tem o dever de cumprir as regras de HSST da organização, evitando a exposição a situações de risco, 
nomeadamente através da utilização de equipamentos de protecção individual, do cumprimento das regras de 
evacuação em situação de incêndio, inundação ou outra, da utilização de equipamentos específicos quando 
manipulados determinados equipamentos ou máquinas e, ainda ao nível dos deslocação em transportes. 

XII. Apresentar-se com higiene e asseio 
O cliente tem o dever de apresentar-se diariamente asseado e limpo na organização, tendo em conta a toma 
de banho diária, a higiene com cabelo, unhas e dentes e a adequação do uso de roupa à época em causa. 

XIII. Cooperar 

O cliente tem o dever de cooperar com colegas e/ou colaboradores ao nível da elaboração, implementação e 
avaliação do seu Plano de Desenvolvimento Individual ou Plano Individual, da participação e dinamização de 
atividades, tendo em conta a sua condição física e mental, bem como de defender os seus direitos de acordo 
com a regulamentação da organização. 

XIV. Informar 

O cliente tem o dever de informar a organização sobre as eventuais alterações familiares, de medicação, de 
acompanhamento clínico ou outras que se considerem pertinentes ao nível da prestação de serviços da 
organização. 


