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Missão 

A Liga dos Amigos de Aguada de Cima- LAAC é uma Associação de Solidariedade Social de 

âmbito regional, com sede na Freguesia de Aguada de Cima, Concelho de Águeda, que tem 

como objetivos primordiais apoiar a infância, juventude e 3ª idade e a integração social, 

cultural, recreativa e desportiva. 

 

Visão 

A LAAC tem como objetivo ser uma Instituição de referência na ação social, cultural e 

desportiva, baseando a sua atuação na melhoria contínua das suas práticas e na promoção da 

qualidade e rigor dos serviços prestados. 

Princípios 

Cumprir os objetivos / funções de acordo com os procedimentos seguindo as orientações 

éticas de forma a manter a integridade da Instituição. 

 

Valores 

 Solidariedade: Seremos solidários na nossa intervenção proporcionando às pessoas de 

risco social a sua autonomia, sustentabilidade e integração social. 

 Respeito: Aceitar o outro como é, respeitando a sua cultura, crenças e valores, 

tratando-o da forma como gostaríamos de ser tratados. 

 Ética: defender a ética e transparência das nossas intervenções e relações, 

promovendo o benefício do/a cliente/significativo/Encarregado/a de Educação e 

assegurando o respeito pela diferença no cumprimento da nossa missão. 

 Confidencialidade: Respeitar a confidencialidade das práticas e informações 

respeitantes à instituição; Revelar sigilo profissional. 

 Profissionalismo: respeitar a condição e caraterísticas de todos/as os/as clientes que 

apoiamos e daqueles que colaboram connosco. 
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Política da Qualidade 

A LAAC orienta as suas práticas diárias, procurando: 

1 - Satisfazer as necessidades e expectativas dos seus clientes e partes interessadas, 

procurando sempre, prestar serviços com qualidade, eficácia e eficiência.  

2 - Gerir a Instituição com base numa abordagem por processos e numa avaliação 

periódica do desempenho da mesma, fazendo da melhoria contínua um hábito, 

suportado pela constante vontade de superar e adotar ações que possam eliminar as 

causas dos problemas, minimizando os riscos e potenciando as oportunidades. 

3 - Criar as condições que permitam aos nossos colaboradores encontrar na LAAC um 

local de satisfação pessoal e integração social. 

4 - Cumprir com todos os requisitos legais e regulamentares e demais orientações das 

entidades reguladoras. 

5 - Possuir uma postura ética e socialmente responsável, garantindo continuarmos a 

ser uma referência na sociedade em que nos inserimos. 

 

A operacionalização desta Política da Qualidade é concretizada tendo em conta os seguintes 

objetivos da qualidade: 

 

a) Melhorar a eficácia e eficiência da LAAC; 

b) Dinamizar uma relação de parceria com os Clientes, fornecedores e outras partes 

interessadas; 

c) Assegurar a melhoria contínua da qualidade dos serviços; 

d) Promover a concretização de ações que visem a resolução dos problemas e a 

minimização dos riscos associados, maximizando as oportunidades e a 

sustentabilidade da LAAC; 

e) Assegurar as competências, a formação e o conhecimento dos colaboradores das 

respostas sociais da LAAC, orientando a sua atuação para a melhoria dos serviços 

prestados. 

 

 


