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Objetivo Principal – transversal a todas as respostas sociais: Defender o 
superior interesse do utente. 

Para atingir o objetivo principal e transversal a todas as respostas sociais, 
definimos o Programa de Ação em três objetivos estratégicos. 

 

1 - Objetivo Estratégico: Construção do LAR através do P.R.R. (Plano de 
Recuperação e Resiliência)   

Completar e 
enriquecer o apoio 
social prestado  

 

Atividades 

- Construir o Equipamento Residencial para Pessoas 

Idosas – E.R.P.I.;  

- Dinamizar diferentes respostas sociais, promovendo 

um serviço de qualidade, alargado e fortalecido; 

- Consolidar as respostas sociais existentes e dar 

resposta às Pessoas Idosas, proporcionando-lhes um 

lugar onde sejam bem cuidadas, tecnicamente bem 

tratadas e afetuosamente acolhidas. 

 

                             

                                                                                                                                 

2- Objetivo Estratégico: Valorizar e fortalecer os recursos humanos 

  

Proporcionar  
bem-estar e elevar 
o padrão de 
qualidade de vida 
dos utentes 

 
Atividades 
Apostar nas ações de formação internas e externas; na 
troca de experiencias; nos momentos de aprendizagem 
em contexto de trabalho; na valorização dos recursos 
humanos; reforço de direitos e deveres. 
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Reforçar as 
competências das 
direções técnicas 

Adaptar e melhorar os espaços com diferentes e 

específicas utilizações; enriquecimento da partilha em 

grupo; apostar nos projetos inter-geracionais (entre avós 

e netos); diversificação e intencionalidade nas diferentes 

atividades propostas aos utentes; garantir que todos são 

importantes, são valorizados e merecem o melhor.  

  

Dignificar as 
diferentes funções 
dos recursos 
humanos 
 

- Auto avaliar e avaliar o desempenho  

- Promover a aprendizagem diária e consequente 

- Tomar pleno conhecimento da responsabilidade social 

e individual 

- Elevar os comportamentos individuais para melhorar a 

qualidade de vida de todos; 

             

3- Objetivo Estratégico: Proteger e promover a sustentabilidade 

económico/financeira da ASMAN 

Negociar com 

parceiros sociais 

 

Adoptar medidas 

que contemplem 

poupanças nos 

gastos diários 

 

Promover o  

bem-estar social 

sem aumentar os 

gastos 

Atividades 

- Renegociar acordos e protocolos com a Segurança 

Social: 

- Manter e reforçar a parceria com a Câmara Municipal da 

Maia; 

- Procurar linhas de crédito favoráveis à construção do Lar 

de Idosos; 

- Diminuir os custos energéticos e de combustíveis;  

- Procurar novas parcerias, designadamente na área da 

saúde pública local e central; 

- Angariar novos sócios; 

- Urgente revisão dos protocolos da Creche, J.I., C.A.T.L., 

Centro de Dia, S.A.D. e CAFAP. 

- Urgente negociação de transferência de competências 

do R.S.I. para a Câmara Municipal da Maia 
 


