Saudação
“90º aniversário da Associação Inválidos do Comércio”
A Associação Inválidos do Comércio é uma I.P.S.S. (Instituição Particular de
Solidariedade Social) que foi fundada em 10 de Abril de 1929. Na primeira fase da sua
existência encontrava-se reservada a empresários e trabalhadores do comércio. Todavia, na
década de 80 do século passado, os Estatutos foram actualizados no sentido de abrir a
Associação a todos os cidadãos.
Tem a sua sede numa quinta com uma área aproximada de 70 mil m 2, situada na
Freguesia do Lumiar, onde se encontra edificada a Estrutura Residencial para Idosos, que
constitui o núcleo central da Casa de Repouso Alexandre Ferreira. Mediante a prestação de
serviços, providencia na protecção dos cidadãos na velhice e invalidez, em situações de falta
ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade de trabalho, no auxílio às famílias
na educação de crianças, e ainda Apoio Domiciliário.
Actualmente ali vivem em regime residencial cerca 330 pessoas, com uma idade
média de 85 anos, incluindo utentes com maiores deficiências ou necessitando de cuidados
especiais. Dispõe ainda de diversas valências, como a creche ‘João Katz’, serviços médicos,
de enfermagem e de fisioterapia, salas de actividades, auditório, biblioteca, cabeleireiro e
barbeiro, bar e refeitório, espaços jardinados com coreto para festas e, em edifícios
separados, a lavandaria, os serviços de logística e manutenção e as salas mortuárias.
De acordo com o edil da capital, trata-se da “maior I.P.S.S. da cidade de Lisboa, que
desempenhou e continua a desempenhar um papel essencial na política social da cidade”,
cujo projecto “acolhe os menos jovens, oferecendo apoio para que se mantenham nas suas
casas com saúde e com autonomia, na criação de uma rede de cuidados continuados, para
que as pessoas não fiquem hospitalizadas tempo demais, nem que vão para as suas casas,
onde não têm condições médicas quando necessitam”.
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente
proposta dos eleitos do Partido Ecologista Os Verdes:
1 - Saudar o 90º aniversário da Associação Inválidos do Comércio.
2 - Enviar a presente deliberação à Associação Inválidos do Comércio, ao Ministério
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade e a todos os vereadores da CML.
Assembleia Municipal de Lisboa, 9 de Abril de 2019
O Grupo Municipal do Partido Ecologista “Os Verdes”
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