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REFORÇAR NO PRESENTE, GARANTIR O FUTURO

Numa perspetiva de continuidade, a presente candidatura pretende prosseguir com o
trabalho que tem vindo a ser realizado desde há uns anos a esta parte e conferem a esta
associação o prestígio que hoje lhe é reconhecido.
Os últimos anos foram marcados pela consolidação da ALADI, numa procura constante de
melhoria dos serviços prestados assente na qualificação e valorização dos seus colaboradores, na
melhoria das instalações e na solidez financeira.
Para os próximos quatro anos, desejamos manter o essencial desta dinâmica, procurando
otimizar dos recursos humanos, materiais e financeiros. Para tal, contribuirá a estabilidade
garantida pela continuidade dos elementos dos órgãos dirigentes atuais. Todos, sem exceção, já se
encontram ligados à ALADI há largos anos, tendo já um profundo conhecimento da instituição e
podendo garantir o seu futuro.
Para o próximo quadriénio, o conjunto de ações e iniciativas a promover terá em vista os
seguintes objetivos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


Alargar a rede de parcerias e promover intercâmbio com instituições congéneres nacionais
e estrangeiras;



Celebrar protocolos com estabelecimentos do ensino superior;



Melhorar a qualidade dos serviços, assegurando um plano de formação contínua a todos os
trabalhadores;



Estabelecer uma política de recursos humanos baseada nas competências e no mérito;



Consolidar a certificação da qualidade dos serviços da Instituição;



Procurar diversificar as atividades externas e internas proporcionadas aos utentes,
designadamente para as áreas do desporto e das artes;



Proporcionar aos utentes um maior contacto com o mundo exterior;



Produzir artigos com marca de autores reconhecidos;



Promover externamente os produtos confecionados na Instituição.

PROGRAMA DE CANDIDATURA À ALADI PARA O QUADRIÉNIO 2021-2024

2

REFORÇAR NO PRESENTE, GARANTIR O FUTURO

LIGAÇÃO À COMUNIDADE


Promover eventos sociais e culturais nas instalações;



Abrir a Instituição à comunidade, fomentando visitas de grupos e entidades com espírito de
ajuda;



Criar atividades na Instituição que envolvam a população externa e permitam interação com os
utentes;



Apadrinhamento da Instituição por entidades empresariais e/ou outras, potenciadoras de uma
gestão inovadora e aberta à Comunidade;



Manter e melhorar os canais de comunicação com os associados e público em geral através
do sítio na Internet (www.aladi.pt), das redes sociais (Facebook e outras), do correio eletrónico
e restantes plataformas físicas e virtuais;



Difundir as diversas atividades nos órgãos de comunicação social regularmente;



Aumentar o número de associados;



Reforçar o nível de participação dos associados na vida da Instituição;



Valorizar e reforçar o trabalho de voluntariado.
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INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS


Apostar na informatização das instalações, nomeadamente ao nível das acessibilidades e
videovigilância, procurando uma melhoria ao nível do controlo de utentes, colaboradores e
entidades externas;



Construir o novo Lar (+30 utentes) e CAO (+60 utentes) para dar resposta à crescente procura;



Criar as condições de sustentabilidade que permitam a construção e manutenção das novas
infraestruturas da piscina de reabilitação;



Reforçar os mecanismos de eficiência energética;



Renovar as salas de CAO ao nível dos materiais e equipamentos;



Dinamizar as hortas pedagógicas;



Requalificar os espaços exteriores;



Modernizar os espaços interiores no edifício de Lar antigo, com obras de reabilitação dos
revestimentos e reaproveitamento dos espaços comuns;



Melhorar a funcionalidade das áreas de serviço da lavandaria e de tratamento de roupa.

SOLIDEZ FINANCEIRA


Angariar um corpo permanente de mecenas, apostando na captação de donativos de
particulares e de empresas;



Dinamizar a captação dos donativos associados ao IRS;



Apresentar candidaturas a apoios financeiros nacionais e comunitários;



Procurar identificar outras fontes externas de rendimento permanente;



Racionalizar os custos com a aquisição de bens e serviços de funcionamento;



Esgotar permanentemente a capacidade potencial do número de utentes;



Adequar o valor das mensalidades ao rendimento do agregado familiar;



Consolidar os instrumentos de gestão financeira e orçamental da Instituição, melhorando os
níveis de eficiência.
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OS ASSOCIADOS PROMOTORES DA CANDIDATURA

1457 – Paulo Jorge Ribeiro Pinto

1756 – Rui Alberto Oliveira da Costa

1788 – Margarida Maria Santos Ferreira Fernandes

1714 – Fernando Reina e Silva

1690 – Maria Manuela Hora de Carvalho

1795 – Ricardo Maia Pinto da Rocha

1334 – Vítor Manuel da Silva Pinho

Lavra, 21 de dezembro de 2020
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