CANDIDATURA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA AAAIO 2021/2024

Lista A
“GERIR E HUMANIZAR”
Mesa da Assembleia Geral
Cargo

Nome

N.º de
associada

Presidente

Elizabet da Conceição Pires Fernandes

1963215

Vice-Presidente

Rita Isabel Morais Tomaz Valadas Pereira Marques

1973053

1ª Secretária

Maria da Graça Fernandes da Costa Campos de Oliveira

1976268

2ª Secretária

Maria da Conceição Brou Ramos Lopes Cardeira

1958030

Direção
Cargo

Nome

N.º de
associada

Presidente

Antonieta d’Encarnação Alcobia dos Santos Nunes Cabanas

1958014

Vice-Presidente

Maria Rosete dos Santos Fernandes Vaz Milheiro

1952117

Secretária

Maria Genoveva Barbosa Pereira

1964064

Tesoureira

Maria Celestina de Ascensão Costa

1969311

Vogal

Maria Isabel de Medeiros Vasconcelos Afreixo

1960343

Suplentes

Ana Rita de Câmara de Quental Medeiros Pereira

1972362

Maria Cristina de Oliveira da Costa

1973169

Maria Teresa Paccetti dos Santos Lobo Correia

1958312

Maria Helena Passos e Sousa Cavaco

1954218

Flora Maria Vila Santa Moura Carvalho

1969099

Conselho Fiscal
Cargo

Nome

N.º de
associada

Presidente

Ana Maria de Oliveira Duarte

1970247

1ª Vogal

Ana Sofia da Silva Gomes Josué

1981054

2ª Vogal

Maria Paula Silvério Gonçalves Guimarães

1959288

Suplentes

Maria de Fátima Leal Barroso Hipólito

1960235

Maria Antónia Martins de Melo Sereno

1960286

Maria Teresa Amado Correia de Araújo Brazão Farinha

1971115

Programa para o quadriénio 2021/2024
“GERIR E HUMANIZAR”
A AAAIO atingiu o seu 100.° aniversário e chegou até aos nossos dias, graças à
dedicação, esforço e voluntarismo das colegas que nos antecederam e irá continuar
até que a nossa resiliência vá vencendo as adversidades que se nos apresentem, é
este caminho que queremos continuar a percorrer.
É nosso dever dar continuidade aos objetivos que presidiram à sua fundação,
preservando o legado, de gerações que contribuíram para que esta associação se
mantenha uma força viva na sociedade e um património de valores cívicos.
É nesta base de princípios orientadores, mas com os olhos postos numa realidade
que se vai modificando, à qual nos vamos ter de adaptar, que decidimos apresentar
uma lista para os Órgãos Sociais para o quadriénio 2021/2024.
PROGRAMA

Âmbito Geral
•
•

•
•
•
•
•

Autonomizar cada vez mais a atividade associativa e a atividade social,
denominada Lar.
Manter e divulgar a Revista LAÇOS, e outros modos de comunicação, que
constituam elos de ligação entre a/os associada/os e a associação, potenciando
assim uma maior interação entre o universo associativo.
Fortalecer e estabelecer parcerias com instituições congéneres ou outras que
possam relacionar-se e valorizar a nossa ação no cumprimento de objetivos.
Reformular e dinamizar o Programa de Voluntariado.
Melhorar os serviços internos, adaptando-os continuamente a novas realidades e
necessidades.
Manter atualizado o registo informatizado da/os associada/os.
Procurar fazer um levantamento de AAs que não são associadas.

Associação
•
•
•

Lançar uma grande campanha de associada/os. Dinamizar atividades lúdicas,
culturais e artísticas.
Criar um núcleo de apoio externo, com diversas valências, destinado às/aos
associada/os em geral.
Diligenciar esforços, junto das Entidades competentes, para a criação de um
espaço museológico no Mosteiro de Odivelas, para memória futura da
importância do IO no panorama social e educativo.

Lar
•
•
•

Otimizar a sua gestão, através de diversos mecanismos a desenvolver.
Investir na formação dos diversos intervenientes em função das tarefas
atribuídas.
Proceder ao levantamento das necessidades de manutenção dos espaços e dos
equipamentos adequados a esta atividade.

