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Liga dos Amigos da
Quinta do Conde
(IPSS)

A instituição
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde é
uma
Instituição
Particular
de
Solidariedade Social (IPSS), criada por
iniciativa de um grupo de amigos, que
no decorrer do ano de 2001, se
juntaram
preocupados
com
os
problemas da Quinta do Conde (área
urbanística de grande dimensão de
génese
ilegal).
Imbuídos
pelo
sentimento do dever para com seus
concidadãos, impelidos pelos problemas
sentidos
pela
população,
decidem
congregar esforços com o objectivo de
defender os interesses da comunidade.
Em 22 de Janeiro de 2002 é fundada a
LAQC por escritura pública. Em 2007
começa a preparar a alteração aos seus
estatutos, direccionando-se para a área
social. Adquire o estatuto de IPSS e é
reconhecida como pessoa colectiva de
utilidade pública a 4 de Maio de 2009
com publicação no Diário da República.
Já como IPSS planeou e concretizou a
construção de um edifício para a sua
Creche, ao abrigo do programa PARES
III, o qual foi inaugurado a 16 de
Outubro de 2011. Foi assinado o
contrato
de
cooperação
com
a
Segurança Social para 66 crianças dos 3
aos 36 meses a 14/10/2011. Com a
Portaria 262 de 31 de Agosto de 2012,
esta capacidade foi aumentada para
mais 12 lugares, totalizando 78 a
capacidade em creche.

Com esta obra a sede da Instituição

Em 2013 iniciaram-se as obras de ampliação do
edifício, com os custos totalmente suportados
pela instituição, passando a albergar a nova
valência Pré-Escolar, com capacidade para 75
crianças. A inauguração ocorreu em 18 de
Janeiro de 2014 com a autorização provisória
de funcionamento, processo n.º 1179, Ref.
18331/2014 do Ministério da Educação e
Ciência.
A Liga com as valências de Creche e Pré Escolar, com capacidade máxima para 153
crianças, tem neste momento 26 colaboradores
nos diversos sectores da Instituição, que t êm
como principal objectivo o desenvolvimento
integral da criança, para que esta se
desenvolva
equilibradamente
nos
vários
domínios: físico motor, aprendizagem e
cognição, pessoal e social, higiene, saúde e
segurança.
A Liga e as suas valências concluíram
recentemente o seu processo de certificação
da qualidade. Em 12 de Novembro de 2014, foi
emitido
pela
APCER
o
certificado
nº
201/CEP.4704, referente a implementação de
um serviço de creche e pré-escolar pela LAQC
em conformidade com a norma NP EN ISO
9001:2008.
A Liga dos Amigos da Quinta do Conde tendo
como principal objectivo a promoção social,
ambiental, cultural, ecológico, colabora com
outros
organismos,
particularmente
da
Administração Central e Local, assim como com
instituições a nível local, regional e nacional.

Servir a comunidade, é para a Liga e para
os
seus
Directores
uma
dedicação
permanente e salutar que muito nos
orgulha.

PROJECTOS EM CURSO
Estão a decorrer as diligências necessárias
à concretização de acordo de cooperação
com a Segurança Social e o Ministério de
Educação abrangendo a valência PréEscolar.
Está em fase de implementação o Serviço
de Apoio Domiciliário da LAQC, dirigido à
comunidade sénior da Quinta do Conde. Já
foi emitido parecer favorável pelo CLAS
Sesimbra,
em
Dezembro
de
2014,
esperando-se o parecer final e a
concretização de acordo de parceria com a
Segurança Social.
Está em fase de estudo a implementação
de um projecto de produção de energia
(fotovoltaica), para autoconsumo de modo
a reduzir os encargos com a factura
energética.
Implementação da Biblioteca Infantil da
LAQC. Estamos à procura de “Mecenas”
que nos ajudem na concretização deste
projecto.

