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Garantir a todos os que precisam banho e roupa lavada

Fundamentação
A Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira, é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, que faz parte da identidade da comunidade sanjoanense, tendo 
como missão prover a necessidades da comunidade local, traduzindo pela acção social, 
educacional e saúde, promovendo a qualidade de vida das pessoas, prioritariamente 
daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

Assim, na prossecução da sua missão, as respostas sociais que intervêm na área da 
Família e Comunidade, assentam a sua acção na promoção da igualdade de oportuni-
dades, na garantia do acesso universal aos direitos básicos dos indivíduos, na preven-
ção de situações de carência, disfunção e marginalização social, numa perspectiva de 
desenvolvimento pessoal, familiar, social, pro�ssional e económico.

Em 2000, a Santa Casa fez um levantamento das necessidades do concelho em 
conjunto com a Rede Social e foi possível veri�car um elevado número de pessoas 
isoladas e famílias em situação de grave carência económica que não tinham acesso a 
bens essenciais à dignidade humana, como a higiene pessoal.

De forma a colmatar este grave problema social, a Santa Casa criou um serviço de 
Lavandaria e Balneário social, resposta única e diferenciadora no concelho, que serve 
todas as instituições que apoiam/acompanham a população mais vulnerável. Em 2014:

Lavandaria - 1355 utilizações anuais para uma média mensal 21 utentes/113 utilizações;
Balneário - 797 utilizações anuais para uma média mensal 10 utentes/66 utilizações.

No atual cenário de crise económica e social em que nos encontramos, o aumento das 
situações de carência e exclusão social tem sido cada vez mais acentuado, levando ao 
aumento exponencial de pessoas com rendimentos cada vez mais diminutos e sem 
condições para satisfazer as necessidades básicas. Esta situação traduz-se no apareci-
mento de um maior número de sem abrigo, toxicodependentes e famílias/indivíduos 
em situação de emergência social.

A resposta existente da Santa Casa está a tornar-se insu�ciente para fazer face às solici-
tações, veri�cando-se uma lista de espera na ordem das 20 pessoas.

Proposta
Neste sentido surge a proposta de:
Melhoramento da Lavandaria e Balneário Social, dirigida a pessoas/famílias carenciadas 
do concelho, acompanhadas a nível de ação social pelas instituições locais, ao nível do:

- Espaço Físico,
- Equipamento
- Qualidade do serviço



Ações
1. Lavandaria 
Serviço de lavagem e secagem de roupa, sessões de capacitação dos utilizadores sobre 
tratamento de roupa;

2. Balneário 
Serviço que permite a higiene pessoal a indivíduos em condições de precaridade 
habitacional (sem abrigo, residentes em quarto de pensão,…)

3. Estimulo à criação de emprego:
Integração de população em situação de exclusão e vulnerabilidade social em acom-
panhamento através de medidas de apoio à contratação (CEI, CEI+, REATIVAR,…).

Objetivos
1. Recursos Humanos
1.1 Admitir 1/2 pessoas ao abrigo das medidas de apoio ao emprego;
1.2 Utilizar o Banco Local de Voluntariado

2. Recursos físicos
2.1 Realizar obras de melhoramento e remodelação do espaço da lavandaria e 
balneário;
2.2 Adquirir equipamento adequado;
2.3 Reorganização dos espaços, promovendo um ambiente acolhedor, moderno e 
atrativo;
2.4 Possibilitar às instituições locais acederem a um serviço de lavandaria de qualidade, 
a preços escalonados;
2.5 Promover a sustentabilidade do serviço.

3. Funcionamento
3.1 De�nir regras de funcionamento, utilização e horário;
3.2 De�nir sistema de comparticipação dos bene�ciários (tendo em conta valor per 
capita)

Parcerias previstas
Câmara Municipal de S. João da Madeira
Junta de Freguesia de S. João da Madeira
Associação de Jovens Ecos Urbanos
ACAIS
Habitar S. João - Espaço de atendimento da Mourisca e Espaço de atendimento do 
Orreiro
Serviço Local de Segurança Social
Cruz Vermelha – Delegação de S. João da Madeira
Unidades de Comércio

Sustentabilidade
A abordagem da intervenção social extravasa a situação de vulnerabilidade do indi-
víduo, centrando-se também na transformação, não menos pertinente, das instituições 
e dos agentes económicos e sociais, de modo a enquadrar e dar consistência às mudan-
ças operadas nos indivíduos e nos serviços.



Sustentabilidade
Este serviço bene�ciará das seguintes formas de �nanciamento:
1. Receita proveniente dos serviços comparticipados,
2. Incentivos das medidas de apoio à integração,
3. Possibilidade de candidatura a medidas de �nanciamento (ex: empreendedorismo 
social feminino, …)
4. Recurso a voluntários,
5. Sinergias criadas entre os parceiros envolvidos.

A Santa Casa pretende assim aliar à sua missão, o envolvimento da comunidade numa 
causa solidária, acreditando que intervenções globais e sistémicas, contribuem para 
sua sustentabilidade.

Orçamentação
Orçamento Total - 10.700,00€
Demolições,  Revestimento pavimentos, Revestimento paredes, Pintura tectos,
Instalação eléctrica, Instalação abastecimento água, Instalação de saneamento,
Louças de casa de banho, Serralharia civil.

Obras de quali�cação do espaço físico - 4.450,00€
Aquisição de máquinas - 2.000,00€
- 1 Máquina de lavar 
- 2 Máquinas de secar
- 1 Máquina de costura 
Aquisição de mobiliário e equipamentos - 1.000,00€
Material de desgaste - 500,00€
Reforço da infraestrutura elétrica - 1.750,00€
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