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A Ordem Hospitaleira de São João de Deus com

Quito EQUADOR



2017Verba a angatiar 379.499,03 €

OS IRMÃOS
A 9 de dezembro de 1987 foi inaugurado o Albergue San Juan de Dios, no 
bairro El Tejar, com o objetivo de acolher pessoas em estado de abandono 
e sem-abrigo, que dormiam nas ruas, nos vãos e pórticos de casas no 
centro histórico de Quito. Em 1997, com o aumento de pessoas acolhidas 
no albergue, começou a construção de um novo local, com 5.000 m2, 
graças à colaboração da fundação Juan Ciudad ONGD (Espanha) para 
encontrar financiadores. Em março de 2002 foi inaugurado o novo albergue 
no bairro San Diego, que passou a funcionar desde então, sem deixar de 
atender um único dia. 

Esta obra emblemática dos Irmãos de S. João de Deus no Equador man-
tém-se graças ao apoio de empresas, instituições e benfeitores, indispen-
sável para fornecer comida, hospedagem, capacitação e reabilitação a 
cerca de 300 pessoas que atende em média diariamente – 245 em regime 
noturno e 55 alojadas na área residencial. 

As pessoas alojadas são idosos com a sua saúde mental comprometida, 
em estado de abandono e sem laços familiares. As restantes pessoas não 
têm casa e vivem pedindo esmola pelas ruas da cidade, provêm de outras 
regiões ou localidades próximas, escapando de conflitos de natureza políti-
ca ou de situações de indigência (indivíduos do sexo masculino e famílias 
com crianças).

O PROJETO 

Apoio à reinserção social e melhoria da qualidade 
assistencial do Albergue San Juan de Dios, de 
Quito

O projeto tem por objetivo assegurar um melhor nível da qualidade dos 
cuidados e serviços prestados no Albergue San Juan de Dios, de modo a 
abranger todas as necessidades básicas manifestadas pelos utentes, as 
instalações, os serviços prestados e os sistemas e/ou autorizações a 
obter, através de:

• Expansão e construção de novas estruturas para acolhimento e hospe-
dagem mediante a aquisição de um novo espaço (terreno ao lado), que 
permitam evitar sobrelotação e ajudar as pessoas mais vulneráveis.

• Renovação e remodelação das infraestruturas existentes, tais como: 
rede de canalizações, gerador elétrico, centralização de água quente, 
centralização de GPL, pintura das paredes, internas e externas do alber-
gue, limpeza de canais de águas pluviais e cornijas, de modo a fornecer 
um melhor serviço e promover uma melhor imagem do edifício, interna e 
externa.

• Aquisição de novos equipamentos para as atividades de reabilitação e 
como apoio para uma reorganização dos serviços sociais e de saúde. 

• Renovação de mobiliário de hospedagem e de serviços comunitários e 
aquisição de equipamentos, materiais recreativos e vestuário, para mel-
horar as atuais condições de acolhimento dos residentes.

• Implementação de um plano de manutenção, corretiva e preventiva, 
envolvendo todas as áreas de importância vital para o albergue. 

A Ordem Hospitaleira aposta neste projeto para continuar a 
melhorar e desenvolver a qualidade do atendimento, personalização 
e respeito pelas pessoas que chegam a esta Casa de Quito, 
garantindo assim a transmissão da hospitalidade joandeína aos seus 
utentes e hóspedes.
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