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♦ Procuraremos garantir a continuidade sem sobressaltos, porque

conhecemos as potencialidades, as necessidades e as dificuldades de IC,

acrescentando uma maioria de novos candidatos, com novas ideias e novas

propostas importantes para dar um novo impulso nas ações a realizar.

♦ O nosso objetivo principal é cumprir a missão da Instituição, definida no♦ O nosso objetivo principal é cumprir a missão da Instituição, definida no

art. 4º dos seus Estatutos “ …apoio às famílias na educação de crianças e a

proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, mediante a prestação de

serviços ou por quaisquer outras formas consideradas adequadas” e honrando

o legado daqueles que há 85 anos fundaram esta grande Instituição.o legado daqueles que há 85 anos fundaram esta grande Instituição.

♦ Garantir a sustentabilidade e o futuro de Inválidos do Comércio será um

pilar da nossa atuação, prosseguindo o esforço da sua viabilização económica,

apesar da difícil conjuntura externa, valorizando o aproveitamento dos seus

recursos sem descartar a possibilidade de novas atividades e de novas receitas

assegurando o imprescindível equilíbrio financeiro.assegurando o imprescindível equilíbrio financeiro.

♦ O património imobiliário de Inválidos do Comércio constitui uma

importante fonte de receita e garantia de futuro da Instituição. Importa por

isso fazer a sua gestão de forma responsável e atenta, potenciando a sua

modernização e valorização, designadamente recorrendo a programasmodernização e valorização, designadamente recorrendo a programas

públicos de reabilitação.

♦ Reafirmamos que as verbas provenientes de eventual alienação de

património serão utilizadas exclusivamente para investimento ou para

renovação de imóveis conforme for deliberado pela Assembleia Geral.

♦ Inválidos do Comércio sempre foi uma Instituição profundamente

democrática, em que são os sócios, e só eles, que decidem sobre todas as

matérias relevantes da Instituição. As Assembleias Gerais atingem um nível de

afluência que muito prestigia IC. Prosseguiremos e incrementaremos a

participação dos sócios na vida associativa, garantindo que a eles caberáparticipação dos sócios na vida associativa, garantindo que a eles caberá

sempre a decisão sobre todas as situações relevantes para Inválidos do

Comércio.



♦ Embora estejamos conscientes de que vivemos tempos pouco propícios à

inscrição de novos Sócios, procuraremos promover ações de angariação de

novas filiações, através de campanhas de divulgação da Instituição dirigidas a

diversos estratos sociais, sem esquecer as nossas origens, o comércio, mas

tentando sensibilizar outros potenciais interessados.

♦ Continuaremos a dar especial atenção aos residentes e utentes de Inválidos

e prometemos concentrar esforços no sentido de serem melhoradas as suase prometemos concentrar esforços no sentido de serem melhoradas as suas

condições de permanência com conforto, bem como o apoio prestado. Será

garantido o apoio médico, os cuidados de enfermagem e o fornecimento dos

medicamentos prescritos pelo médico, de forma a garantir que não faltarão

aos residentes os cuidados de saúde de que careçam.

♦ Serão mantidos e dinamizados os tratamentos de fisioterapia, aos utentes,♦ Serão mantidos e dinamizados os tratamentos de fisioterapia, aos utentes,

por constituírem um instrumento fundamental na qualidade de vida de quem

deles necessita.

♦ Continuaremos a melhorar as instalações de forma a melhorar o conforto

dos utentes, quer através da execução de obras pontuais, quer através dedos utentes, quer através da execução de obras pontuais, quer através de

intervenções de maior dimensão, como as que estão previstas para o SAD.

♦ Embora dependente da obtenção da verba necessária, continuaremos a

apostar na realização das obras da chamada 5.ª fase (reconstrução da zona

antiga entre o Salão Alexandre Ferreira e o Bar, substituindo os quartos atuais

por outros com WC privado e em maior número).por outros com WC privado e em maior número).

♦ Os utentes continuarão a ter à sua disposição atividades regulares que lhes

permitam a ocupação ativa dos tempos disponíveis. Para esse efeito serão

mantidas as atividades de dança, música, teatro, passeios a locais do país de

interesse relevante, ginástica de manutenção, caminhadas, e outras para asinteresse relevante, ginástica de manutenção, caminhadas, e outras para as

quais haja manifestações de interesse por parte dos residentes.

♦ Continuaremos a garantir o funcionamento da Creche nos moldes atuais e

reforçando a sua inserção nas atividades de Inválidos.

Atendendo à elevada procura e à limitação por aceitar crianças apenas até aos

3 anos, ponderaremos a eventual construção de um novo espaço de Jardim de3 anos, ponderaremos a eventual construção de um novo espaço de Jardim de

Infância, até aos 5 anos. Tal investimento só avançará se for possível obter

apoios à construção ou a verba necessária proveniente de outra origem que

não ponha em causa o regular funcionamento de IC.

♦ Os candidatos que integram a Lista A estão bem cientes da importância dos♦ Os candidatos que integram a Lista A estão bem cientes da importância dos

Trabalhadores na vida da Instituição mas entendem que é necessário ser

realista e não fazer promessas que não poderiam ser cumpridas.

♦ Sem trabalhadores empenhados e motivados, não será possível prestar

um serviço de excelência. Manteremos um forte diálogo com os

trabalhadores garantindo a sua participação responsável e procurando

atender às suas aspirações.atender às suas aspirações.

♦ Vamos dar atenção às suas condições de trabalho e promoveremos a

sua formação contínua e a sua valorização pessoal, promovendo medidas

de avaliação de desempenho, participadas a todos os níveis da gestão,

com a eventual atribuição de incentivos a quem tenha avaliação docom a eventual atribuição de incentivos a quem tenha avaliação do

desempenho de nível elevado.

♦ Será dada especial atenção à formação em técnicas de relacionamento

com pessoas idosas e com dificuldades especiais e continuaremos a

disponibilizar e incentivar a formação dos trabalhadores, em particular

nas tecnologias da informação, de forma a tirar proveito das facilidadesnas tecnologias da informação, de forma a tirar proveito das facilidades

dessas ferramentas de trabalho, aumentando a eficiência com menor

esforço individual.

♦ A alimentação servida no Refeitório será objeto de renovada atenção,

as ementas serão elaboradas segundo critérios indicados por técnicosas ementas serão elaboradas segundo critérios indicados por técnicos

qualificados e será melhorado o controlo de qualidade, nomeadamente

no que se refere à confeção e à apresentação.

♦ Procuraremos continuar a criar condições para melhor rentabilização

dos meios disponíveis na Fisioterapia, não só em relação aos nossos

Utentes, mas abrindo esse serviço aos Associados em geral e aos nossosUtentes, mas abrindo esse serviço aos Associados em geral e aos nossos

vizinhos, através de prestação de serviços nessa modalidade e do

estabelecimento de Convenções com a Administração Regional de Saúde

e outros.

♦ Continuaremos a apostar na qualidade dos serviços prestados, com

espírito crítico, nunca nos dando por satisfeitos, porque sabemos que éespírito crítico, nunca nos dando por satisfeitos, porque sabemos que é

sempre possível melhorar. Para isso daremos atenção às

opiniões/sugestões de todos aqueles que usufruem dos nossos serviços.

♦ Os candidatos que transitam do atual mandato sabem que não foram

cumpridas todas as promessas anteriores, em alguns casos porque nãocumpridas todas as promessas anteriores, em alguns casos porque não

foram consideradas prioritárias, noutros por envolverem custos que

podiam por em causa a sustentabilidade e, em geral, porque nem com

boa vontade se alcançam todos os objetivos.

Recusamos incluir neste programa promessasRecusamos incluir neste programa promessas

demagógicas porque temos obrigação de saber

até onde é possível prometer para cumprir.


