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Tendo em conta a quantidade e qualidade nos serviços prestados, a Associação tem como objectivo as seguintes actividades :
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- RESIDÊNCIA
Tratar de resolver tudo o que fôr necessário para que a residência fique material e legalmente
habilitada a abrir e receber utentes, no âmbito das problemáticas associadas aos mesmos.
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- CAO
Após solução de problemas burocráticos com a situação do prédio, solicitar ao ISS o aumento
de capacidade de 37 utentes atuais comparticipados para mais 18 vagas, em lista de espera.

- FORMAÇÃO
Continuar com os cursos de formação, com inscrição de novos alunos existentes nesta área
geográfica.
- PRÓ-AMBIENTE
Melhorar em quantidade e qualidade a produção, fomentando a recolha de resíduos para reciclagem junto das empresas e a sua venda a clientes, cuja receita reverterá na íntegra para suportar os custos dos serviços sociais que prestamos à comunidade.

na
para

práticas

e

responsabilidade
social sobre diversidade e não discriminação,

em

2007

- EVENTOS/ANGARIAÇÃO DE FUNDOS.
Promover e participar em eventos, que também possam ter o objetivo de angariação de fundos para subsistência da Associação, tendo em conta a cada vez menor participação do Estado na assistência neste sector.
Promover actividades lúdicas, recreativas e de lazer para ocupação dos tempos livres, bem
como ao ar livre, tais como jogos e a habitual ida à praia no seu devido tempo.
- INSTALAÇÕES
Melhoria das instalações afectas às actividades, com esforço financeiro próprio e a ajuda de
empresas parceiras e benfeitores, efectuando obras que conduzam a uma manutenção e melhoria de conforto aos utentes da Associação..
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