SFRAA
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE APOIO SOCIAL E RECREIO ARTÍSTICO DA AMADORA

Lista candidata aos corpos gerentes da S.F.R.A.A., Quadriénio 2016/2019, cujo presidente da
direção é Dolores Florinda de Oliveira Lopes dos Reis.

PROGRAMA ELEITORAL
O Programa eleitoral desta lista decorre de uma profunda reflexão sobre a história da secular
instituição, da relação afetiva que os elementos que constituíram a lista têm com a SFRAA e da
vontade comum de, numa linha de continuidade com o trabalho desenvolvido pela direção
anterior, enfrentar os novos desafios que estão a ser colocados a todas as IPSS, em prol da
melhoria permanente das condições de vida da população da Amadora.
Estar numa linha de continuidade com a direção anterior significa, não apenas que
procuraremos manter todas as valências a que, em boa hora essa direção estendeu a ação da
SFRAA, mas também no sentido de estar atenta às novas oportunidades e celebrar novas
parcerias que tenham como motivo fundamental a prestação de serviços de qualidade à
comunidade da Amadora. Por isso, manteremos e procuraremos desenvolver e fortalecer as
parcerias e acordos celebrados com todas as instituições da Amadora.
Como linhas orientadoras das ações a desenvolver durante o mandato, destacamos:
1)

Fazer estudos preparatórios e procurar parcerias estratégicas que configurem a
possibilidade de uma intervenção profunda nas instalações da Sede.

2)

Manter e aprofundar todas as parcerias já estabelecidas pela SFRAA com outros
parceiros sociais da Amadora, nomeadamente:
a) Protocolos celebrados com a Segurança Social
b) Protocolos celebrados com a Câmara Municipal da Amadora;
c) Parceria estabelecida com a Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova

3) Estabelecer novas parcerias com outras instituições que estejam ao serviço da população
da Amadora;
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Quanto às áreas de intervenção, destacamos:

Educação
1. Dar continuidade e melhorar a qualidade dos projetos desenvolvidos pela SFRAA,
nomeadamente através de um plano de formação dos seus colaboradores;
2. Diligenciar no sentido de aumentar a capacidade de resposta a nível de berçário e creche,
procurando, deste modo, responder às enormes carências reconhecidas nesta área;
3. Acompanhamento e desenvolvimento de projetos do Jardim de Infância e sua articulação
com as escolas que sequenciam o seu percurso escolar;
4. Desenvolver e melhorar a articulação entre os projetos das escolas e as ações do programa
Aprender & Brincar.

Intervenção Social
1. Continuar a garantir a resposta específica proporcionada pela Casa de Acolhimento
Temporário (CAT), desenvolvendo iniciativas junto de instituições particulares e públicas que
partilhem connosco os elevados custos financeiros que a manutenção de tal valência
acarreta. No âmbito desta resposta social, procurar desenvolver parcerias que potenciem a
plena inclusão de crianças e jovens acolhidos.
2. Continuar os esforços desenvolvidos pela anterior direção no sentido da construção de uma
programação que proporcione oportunidades de uma vida ativa, com sentido e prazer ao
conjunto de pessoas séniores que frequentam o Centro de Dia.

3. Procurar melhorar e alargar o âmbito do Apoio Domiciliário a todos os que procurarem este
nosso serviço.

Desporto, Cultura e Recreio
No âmbito do desporto, da Cultura e do Recreio, procurar-se-á desenvolver todas as
modalidades que se praticam atualmente na SFRAA, dando especial enfoque à
formação em todas áreas e procurando melhorar a articulação, potenciando a
interdisciplinaridade.
Neste âmbito desenvolveremos todos os esforços para que seja possível construir um
espetáculo único, no final de cada ano letivo, que sirva de montra do tudo o que se faz
na SFRAA, recuperando o “SFRAA EM FESTA!”.
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente

- Eduardo Amadeu da Silva Rosa

Secretário

- Matias Coelho Pica

Secretário

- Carlos José Brás Jorge

CONSELHO FISCAL

Presidente

- Gonçalo José Oliveira Correia Lopes

1º Vogal

- Carlos Barroso Fernandes

2º Vogal

- Mário Paulo Barbosa Rodrigues

DIRECÇÃO

Presidente

- Dolores Florinda Oliveira Lopes Reis

Vice - Presidente - Jorge Marques Martins
Tesoureiro

- Carlos Alberto Roma Heitor

Secretário

- Teresa Pereira Pimenta

Vogal

- João Paulo Nascimento Dias

Vogal

- Celestino Morais Semedo

Vogal

- João Luís Pereira Barbosa

