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Artlgo4° 
Objectivos 

1. Proporcionar aos participantes da Acadsmla, um espaco de encontro. partilha de 

experillncias, debate de ideias e de aprendizagem, 

2. Contribuir para a continua formai;:ao global dos seniores atraves de aulas, de 

accoes de tormacao e de outras actividades, que permitam a valorizacdo. a divulgal(ao e a 

amplia9ao dos seus conhecimentos. 

3. Fomentar a integra9ao na comunidade envolvente e na instituiyao, criando 

espacos de convlvancia e de sotidanedade hurnana e social. 

4. Desenvolver aclividades para, com e pelos participantes na Academia, que vao ao 

encontro das suas necessidades e lnteresses. 

Artlgo 3° 
Simbologia 

O logotipo da Academia Senior criado e implementado em Agosto de 2012, 

transporta uma imagem positiva e que significa uniao e interligayao pelos arcos e clrculos 

nele representados, signlficado que se pretende ser o espirito e o mote do funcionamenlo e 

das retacoes.enne todos os participantes nesta Academia. Destaca-se que neste logotlpo 

estao representadas as catorze obras da miseric6rdia (sete espirituais e sete temporals), 

devidamente representadas por catorze clrculos. metade interiores e outra metade 

exteriores, sendo que da sua fusao resulta uma resplandecente rosacea. Neste logotipo 

predomlna a cor Illas, tambsm predominante no logotipo da Santa Casa da Miseric6rdia de 

Angra do Herolsmo, entldade promotora da Academia Senior. 

Artlgo 2° 
Missiio 

A Academia tern por missao proporcionar um espaco de encontro/convfvio e de 

partilha de cormecrnentos diversificados entre todos os seus participantes, seguindo os 

princlplos da formacao ao longo da vida, numa perspectiva de envelhecimento active. 

Artigo 1° 

Objecto 

A Academia Senior (AS) constitui uma val~ncia da Santa Casa da Miseric6rdia de 

Angra do Heroismo, desde Fevereiro de 2004, cuja actividade se rege pelo presente 

Regulamento. 
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a) 0 corpo de form adores sera constitu(do por formadores em total regime de 

voluntariado; 

b) Os formadores serao selecclonados de acordo com os seguinles pressupostos: 

- adequaeao as caracteristicas e necessidades dos formandos; 

· nivel de disponibilidade: 

- habilitacoes, sensibilidade e dominio das competencias geronta96gicas baslcas 

para o exercicio deste tipo de actividade formativa. 

4. Formadores 

a) Ter, preferencialmente, idade igual ou superior a 55 anos. Poderao mscrever-se 

na AS pessoas com idade inferior, caso sejam residentes no Lar, ou outras cuja motlvacao e 

sltuacao social elou emocional o justifique. 

b) Ser residente no Lar de ldosos e no Lar Residencial da Se da SC MAH. 

c) Pertencer ao service de voluntariado do Lar ou a outros servicos de voluntariado. 

d) Possuir interesse em participar nas attvldades promovidas pela Academia. 

3. Condic;oes d~ admissiio 

2. lnstalacees 

a) A Academia esta ssdeada na R. Professor Augusto Monjardino, em Angra do 

Herolsmo. 
b) As atividades da AS serao desenvolvidas maioritariamente na Escota Basica 1, 2, 

3/JI de Angra do Heroismo, mas tambern na Escola Profisstonal da SCMAH. bem coma 

noutros especos da SCMAH (Salas de Reunioes da Sede Social e Audit6rio), sempre que 

necessarlo e, eventualmente, noutros espacos publicos da cidade de Angra do Heroismo. 

Artigo 5° 

Organizac;ao e funcionamento 

1. Recursos Humanos 
a) A Direcao desta Academia e da responsabilidade da Mesa Administrativa da 

Santa Casada Miseric6rdia de Angra do Heroismo (SCMAH). 

b) 0 cargo de Coordenadora e desempenhado pela Educadora Social da SCMAH. 

c) A Academia tern o apoio logistico e administrativo da SCMAH, em parceria com a 

Esco la Basica 1. 2, 3/J I de Angra do Heroismo. 
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7. Comparticipagao do formando 

1. E fixada uma propina anual (mica no valor de.40,00€ (quarenta euros). 

a) Os horarios ssrao divulgados antes do lnlcio do ano letivo e atualizados sempre 

que necessario. 

b) As sessoes formativas da AS decorrerao de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 

e as 17h50. 

c) As restantes actividades poderao funcionar durante toda a semana, em horarios a 

definir com os formandos e formadores. 

d} As actividades da AS terao infcio a 1 O de outubro de 2016 e terminus a 31 de 

Malo de 2017, sendo interrompidas nos mesmos perfodos das ferias escolares, no Natal, 

Carnaval e Pascoa, bem come nos dias correspondentes aos feriados oficiais e tolerancias 

de ponto locais. 

6. Calendarlzacao 

1. Tendo em conta o numero e a disponibilidade de formadores nas diversas areas 

de forrnacao, bem corno as inscricoes dos formandos, a Academia pretende disponibilizar 

17 areas de rormacao, que constltuem a seguinte oferta formativa: 

a) Anmentacao e Nutri9ao para a Vida 

b) Artas Decorativas 

c) A tell(! de Cerami ca 

d} Chamarritas 

e) Cultura Filos6fica 

f) Danya 

g) Educacao para Sat'.tde 

h) Estimulayao Psicossocial 

i) Hist6ria e Patrim6nio Regional 

J) Informatica 

I) Ingles 

m) Ungua e Literature Portuguesa 

n) Motrlcidade 

o) Oficina de Lazer - Lin has e Agulhas 

p) Psicologia 

q) Ven ha Pintar connosco 

r) Violao 

s) Yoga. 

5. Oferta Formativa 



Artlgo 7° 
Direitos e deveres dos Formandos 

1. Conslltuem dlreitos dos Formandos da Academia: 

a) Conhecer o Regulamento da AS 

b) Participar e abandonar a AS por vontade pr6pria 

c) lndividualidade e contidencialldade 

d) Promover actividades 

e) Receberttrocar conhecimentos de acordo com os program as e objeuvos das areas 

de tormacao e da Academia. 
I) Usufruir de um seguro de acidentes pessoais, apllcavel em todas as atividades da 

Academia. Este seguro nao abrange as deslocacoes de e para as atlvidades da Academia 

g) Receber. quando solicitado, um Certificado de parficipacao e de Irequencia nas 

atividades da AS. 
h) Apresentar suqestoes relativas ao runcionamenlo e aos servicos prestados. pela 

Academia. 

Artiga 6° 
Receltas 

1. Propinas anuais dos formandos. 

2. Comparticipacao da entidade promotora. 

3. Venda de produtos realizados pelos forrnanoos. 

4. Patrocinios ou outros apoios. 

5. 0 rnonlante resultante das propinas anuais sera utilizado para: pagamento de 

seguros de acidentes pessoals para todos os formandos e formadores; despesas correntes 

de material dfdatlco; fotoc6pias; apoio financeiro a Escola Basica 1, 2, 3!JI de Angra do 

Heroismo para despesas de manutencao dos esoacos ou outras; aquisicao de rnatenas e 

outros fins associadas as atividades a realizar ao longo do ano, no ambito das atividades 

curriculares e/ou extra-currlculares da Academia. 

2. Em situacoes de impossibilidade de pagamento da propina, serao anallsados os 

cases, em ordem a que seja encontrada solucao alternativa evitando a exclusao co 

formando da Academia. 
3. Os formandos residentes nesta institui<;ao pagarao uma propina anual no valor de 

10.00€ (dez euros); os residentes nos apartamentos junto ao Larde ldosos, bem come os 

utentes do Centro de Dia e os Voluntaries do tar, ha pelo menos 1 ano, pagara·o uma 

propina no valor de 20,00€ (vinte euros). 

4. A proplna oevera ser paga no aero da lnscrtcao ou durante o primeiro mes de 

aulas da AS. 
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2. Constituem deveres dos Formadores da Academia: 

a) Cumprir o presente Regularnento, os val<;>res e os principios da enlidade 
promotora e da AS. 

b) Manter urn born relacionamento com os outros formadores, com os formandos, 
funcionarios e com a lnstitui~o em geral. 

c) Avtsar, antecipadamente. a Coordenacao da AS as ausenclas as sessoss de 
formacao. 

d) Fornecer, antecipadamente, os materiais para a reprodwrao em fotoc6pias. 

Artigo s• 
Direitos e deveres dos Formadores 

1. Constituem direitos dos Formadores da Academia: 

a) Conhecer o Regulamenlo da AS. 

b) Receber da Coordenacao Pedag6gica o apoio necessario a conceocao. 

implernentacao e acompanharnento dos programas e demats atividades que integrem o 

Plano de T rabalho de cad a area de forrnacao. 

c) Receber uma declaracao de colaboracao com a AS, enquanto formador voluntano 
ca mesma. 

d) Reclamar ou indicar suqestoes sobre o funcionamento e atividades da AS. 

-. .... 

2. Constituem deveres dos Formandos da Academia: 

a) Cumprir o presente Regulamento, os valores e os princlpios da entidade 
promotora e da AS. 

b) Manter um born relacionamenlo com os outros rormancos, formadores e com a 
instiluic;:ao em geral. 

c) Pagar atempadamente as propmas anuais. 

d) Parttcipar ativamente nas atividades da AS. nas qua is se inscreverem 

e) Avisar. antecipadamente, a Coordenacao da AS e, sempre que possivel tarnbern 

aos formadores ou ao representante de turma, as ausancias as sessi5es de torrnacao ou a 

outras atividades. Em sltuayoes de 3 ou mais faltas injustificadas os formandos serae 

excluidos das areas de formayiio a que faltaram. 

f) Cumprir o calendario e horarios estabelecidos para a AS. 

g) Zelar pelos equipamentos e espacos dlsponibilizados. 

i) Organizar grupos de trabalho para a promocao de iniciativas para os formandos 
e/ou para a comunidade local. 
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A Mesa Administrativa, 

Aprovado em Outubro de 2016. 

Este Regulamento pode ser revisto anualmente, sendo o presente valido para o ano 

lectivo de 2016/17. 

Artigo 10• 
Omissoes 

1. Todas as situacoes nao contempladas no presente Regulamento, ou q ue surjam 

durante o ano letivo seriio resolvldas de acordo com a legisla9ao apllcada as IPSS's. de 

acordo com o parecer da Mesa Administrativa da SCMAH e da Coordenadora Pedag6gica 

daAS. 

Artlgo 9" 
Atribuicties da Academia 

1. Assegurar a boa manutencao das instalacoes e equlpamentos da AS. 

2. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento. 

3. Assegurar o normal funclonamento das atividades da AS. 

4. Respeitar os direitos dos formandos e dos fonnadores. 

5. Divulgar as lnforrnacoes relaclonadas com as iniciativas da Academia. 

e) Requisitar, antecipadamente, es meios audiovisuais. fotOCOpcas oo oo= 
materials de apoio a forma~o. 

f) Zelar pelos equipamer\tos e espacos disponiblHzados 

h) Elaborar e cumprir o programa da area de to~. alalJ!a/'ldo-o as 

necessldadss e caracteristlcas dos formandos. 
i) Transmilir e partilhar conhecimentos e, promover iniciatlvas de acordo com os 

objecllvos da area de rormacao eda Academia. 



Rua Professor Augusto Monjardino 

9700-020 Angra do Heroismo 
Telefone: 295 204 840 

Fax: 295 628 987 

scmah@mail. tetepac. pt 

Santa Casa da Miserlc6rdia 

de 

Angra do Heroismo 
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