
Programa Inválidos do Comercio 2021-2025 

Lista B 

 

Prestigiar a Instituição, 

Cuidar e Melhorar o Bem Estar 

 

 

É preciso e urgente planear bem o futuro e repor o clima solidário e fraterno que 

sempre caracterizou os Inválidos do Comércio (IC). 

Apresentamos as medidas que consideramos mais relevantes para proporcionar 

harmonia e bem-estar aos Associados de uma Instituição que já perfez 92 anos 

de vida. 

Para garantir o bem-estar dos utentes, a sustentabilidade financeira e o 

planeamento dos investimentos, propomo-nos assegurar o equilíbrio entre as 

receitas e as despesas, programar os investimentos definindo as respetivas 

prioridades. 

Otimização da Gestão Corrente 

Implementação de boas Prática na Gestão 

Otimização da Gestão do Património 

Manter um cadastro completo e atualizado do parque imobiliário dos 

Inválidos do Comércio 

Valorização Operacional e Otimização da utilização de Recursos Próprios 

Apostar na qualidade da alimentação dos Utentes 

Apresentação de Planeamento Imobiliário, de acordo com opções 

estratégicas 

Desenvolver projeto de construção do Hospital dos Inválidos do 

Comércio com resposta em Cuidados Continuados 

Remodelação dos quartos, nomeadamente construção de instalações 

sanitárias 

Melhorar o projeto da 5ª fase (projeto de construção de quartos com 

instalações sanitárias próprias) 

Condicionar toda e qualquer alienação de património de acordo com as 

necessidades de financiamento de novos projetos que acrescentem valor 

à qualidade da prestação do serviço ao utente.  



Qualquer alienação deverá ser proposta em Assembleia Geral, devidamente 

justificada e fundamentada. 

Valorização dos Recursos Humanos tendentes a uma melhoria da 

qualidade de serviço aos utentes 

Apostar na formação contínua adequada e qualificação dos 

Colaboradores nos diferentes sectores operacionais 

Criação de novos programas e serviços úteis para o utente 

Programas recreativos e socioculturais de apoio ao bem-estar físico e 

mental 

Melhoria dos serviços farmacêuticos com implementação do sistema 

unidose para os utentes e alargamento, a nível nacional, de descontos 

especiais para sócios, trabalhadores e seus familiares 

Reformulação e melhoria dos serviços de apoio à criança, creche e jardim de 

infância 

Dinamização Cultural e Comunicação 

Divulgar e prestigiar a Instituição internamente e externamente 

Criação de Espaço Museográfico dos IC, com intenção de preservar a memória 

e enaltecer a história desta Instituição, mas também os seus Beneméritos e os 

seus Utentes 


