
DESPACHO DE ACEITAÇÃO E AFIXAÇÃO

Nos termos do artigo 16. n.9 4 do Regulamento Eleitoral da NÓS-
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE é
emitido o despacho de aceitação e afixação da Lista A para o próximo ato
eleitoral, a decorrer no dia 18 de Dezembro de 2019.

A Lista A cumpre todos os requisitos exigidos pela legislação e pelo
Regulamento Eleitoral, pelo que será afixada na sede da NÓS e dada
publicidade no site institucional.

De acordo com o n91 do art.182, os Associados podem, no prazo máximo
de 3 dias após a afixação da lista, apresentar reclamação ou protesto no
que respeita à composição da lista, através de requerimento dirigido ao
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, devidamente fundamentado e
instruído com elementos probatórios caso exístam.

Barreiro, 9 de Dezembro de 2019

A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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Sandra Isabel Mesquita da Glória
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Lista aos Órgãos Sociais da NÓS- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E TÉCNICOS
PARA A INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE para o quadriénio 2020-2023 com
Paulo José Freire Brás como primeiro signatário à Direção.

Assembleia Geral

José Manuel da Costa. sócio fundador n°12 — Presidente

Ana Bela Profeta Alves, sócia efetiva n°17- Vice-Presidente

Tânia Sofia Fernandes Talete, sócia efetiva n°61- Secretária

Ana Maria da Silva Orge Dias, sócia efetiva n°118- Secretária

Direção

Membros Efetivos:

Paulo José Freire Brás, sócio efetivo n° 146

Elisabete Gonçalves Matias Guinote, sócia fundadora n°4

Eduardo de Almeida Barata, sócio efetivo n°38

Humberto Manuel Coelho Candeias, sócio efetivo n°18

Ana Vanessa Faustino Veiga, sócia efetiva n°27

Membros Suplentes:

Floriva) Gamito Espada, sócio efetivo n°84

Paula Sofia Parrão Encarnação, sócia efetiva n°51

Conselho Fiscal

João Carlos Nunes Cordeiro, sócio efetivo n°110- Presidente

Antónia Maria Candeias Costa. sócia fundadora n°13- Vogal

Marco Paulo dos Santos Gomes, sócio efetivo, n°60 — Relator

Mandatária

Ana Maria Lourenço Monteiro da Silva ?cctcc4
C?J,/Z j2&lc;

Contacto: 930557493

Email: asilva©nos.org.pt
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O compromisso central para os próximos 4 anos será o de prosseguir e aprofundar os

objetivos estratégicos acordados para 2020 de acordo com os eixos do referencial

Equass da Gestão da Qualidade:

-Liderança, Recursos Humanos, Direitos, Ética, Parcerias, Participação, Orientação

para o Cliente, Abrangência, Orientação para os Resultados e Melhoria Contínua

(apresentados seguidamente).

Destacam-se no âmbito da sustentabilidade a superação das fragilidades da exploração

da Creche e do Lar Residencial, que devem ser resolvidas no quadro de uma parceria

estratégica, com reforço da capacidade de resposta na comunidade, com as autarquias

e a Segurança Social, com investimento partilhado por todas as entidades.

Comprometemo-nos a estudar a possibilidade de efetuar investimentos e, caso seja

viável, investir na ampliação do Lar Residencial e na construção do novo CAO na Moita.

Por outro lado, o crescimento da NÓS em novas atividades, equipamentos sociais,

novos colaboradores, voluntários e parceiros torna essencial aperfeiçoar a comunicação

interna e externa.

Devemos continuar a dar visibilidade às histórias de inclusão, às boas práticas

inclusivas, ao esforço individual e familiar, à dedicação dos profissionais, parceiros e

voluntários.

No plano interno, tendo em conta as várias localizações das instalações, o número e o

movimento de trabalhadores e o percurso da NÓS ao longo do tempo, constitui uma

necessidade passar testemunhos, informação regular e criar momentos de partilha e

proximidade como encontros de natureza cultural, lúdica, etc, de modo a que nos

possamos conhecer noutros papéis que não os habituais.

A NÓS deve ser um espaço de encontro e partilha entre todos.

Somente partilhando, nos conhecemos melhor; somente conhecendo, nos envolvemos,

percebemos os contextos, as necessidades e a relevância de determinadas decisões

por um caminho sustentável e de defesa da qualidade de vida de quem apoiamos.

E finalmente procuraremos desenvolver a articulação com as entidades representativas

das IPSS, cooperativas e organizações não governamentais, de modo a que os

interesses dos utentes, famílias e dos colaboradores da NÓS possam efetivamente ser

defendidos.
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Programa/Compromissos para o perloch de Mandato 2020-2023

Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade

[ 1 -n

2.1 Elevar o nível de formação e de competências dos colaboradores
.,

RECURSOS
£

HUMANOS
2-2. Aumentar a motivação e o desempenho dos colaboradores

3 DIREITOS 3.1 Promover os direitos e os deveres dos clientes

4 ÉTICA 4.1. Garantir uma conduta ética por parte de todos os colaboradores

5.1. Aumentar o número de parceiros na comunidade

5 PARCERIAS

; 5.2. Aumentar a interação e cooperação com parceiros

6 PARTICIPAÇÃO
6.1. Cooperar para a criação de oportunidades de participação e
afirmação de todas as pessoas nos diferentes contextos de vida

7
ORIENTAÇÃO 7.1. Dar resposta às necessidades e expetativas das pessoas, no sentido -

PARA CLIENTE da melhoria da qualidade de vida

8 ABRANGÊNCIA 8.1. Garantir a continuidade e complementaridade de serviços

ORIENTAÇÃO
9.1. Medir resultados em toda a organização

9 PARA
RESULTADOS 9.2. Avaliar a satisfação das partes interessadas

10
MELHORIA 10.1. Reforçar a cultura organizacional de aperfeiçoamento e
CONTíNUA aprendizagem contínua com repercussão no serviço prestado

1.1. Aumentar a sustentabilidade da organização

1 LIDERANÇA

1.2.
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