
PROGRAMA DA LISTA A 

 

Cara (o) Associada (o) 

 

QUEM SOMOS 

Um grupo de sócios que assumiu a gestão do Lar Santa Isabel, após outros terem 
abandonado, deixando a Instituição em grandes dificuldades. Recandidatamo-nos 
porque queremos continuar o nosso trabalho, na intenção de consolidarmos o Lar 
como instituição de referência na área da solidariedade. 

Não nos inscrevemos como sócios há poucos meses, com intenção de concorrermos às 
eleições, vindo como “salvadores da pátria”. Temos estado presentes na vida da 
Instituição, nos maus e bons momentos, porque gostamos e sentimos o espírito do 
nosso trabalho. Os sócios já nos conhecem e, por isso, têm acompanhado o nosso 
trabalho ao longo de todos estes anos. 

 

O QUE FIZEMOS 

Recuperamos económica e financeiramente a Instituição dando-lhe a estrutura 
necessária para enfrentar os novos desafios. 

Restruturamos todos os serviços para responderem com eficácia às solicitações diárias, 
sempre com o objetivo de termos qualidade e eficiência, incluindo o desenvolvimento 
contínuo dos colaboradores, dando-lhes formação, meios e responsabilidades para o 
bom desempenho das suas funções. 

Baseamos a nossa ação em princípios de justiça, responsabilidade social, tolerância, 
ética e respeito pela pessoa e dignidade humana, para que os nossos utentes 
sentissem que estavam com uma segunda família. 

Investimos pela melhoria alimentar, sabendo quão importante é para os utentes, 
possuindo uma ementa com mais de 60 refeições, que alternadamente permitem uma 
variedade alimentar com qualidade e que os nossos utentes tanto necessitam. 

Renovamos equipamento obsoleto (lavandaria e cozinha), serviços administrativos e 
outros setores. 

Garantimos a certificação da qualidade, distinguindo-nos das restantes IPSS, em todas 
as respostas sociais da Instituição. 

 

 



 

O QUE QUEREMOS 

Continuar a trabalhar para que o Lar Santa Isabel seja cada vez mais uma residência 
familiar, com referência na sua atividade dentro do Concelho de Gaia. 

Continuar a garantir o conforto e bem-estar dos utentes, considerando que eles são o 
que de mais importante temos dentro da Instituição. 

Continuar a manter a sustentabilidade económica e financeira, como necessidade 
primeira da sua sobrevivência, sabendo-se que do exterior quase nada vem para nos 
ajudar. 

Continuar a desenvolver as várias respostas para satisfazer as necessidades dos nossos 
utentes. 

Adquirir um mini-bus (21 lugares) que permita a realização de mais passeios aos 
utentes de média/curta distância, como possa fazer a recolha dos utentes que 
frequentam o Centro de Dia. 

 

Assim, apelamos ao seu voto na LISTA A, como voto de confiança e 
esperança no futuro. 

 

 


