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A partir de agora, a Associação de Apoio a Idosos e 
Jovens da Freguesia de Meca, conta com uma 
newsletter para lhe dar conta do que vai acontecendo 
na vida da instituição. 
 
Esta é a primeira edição, estamos certos, de muitas mais. 
Trimestralmente poderá contar com a nossa newsletter para 
saber notícias sobre a intituição, ter informação sobre as 
campanhas em decurso, projetos de voluntariado, o nosso 
desempenho, calendário de atividades e até, conhecer, um 
pouco melhor, as pessoas que fazem parte do nosso dia a 
dia. 

 
E nada melhor do que começar em festa. Nesta primeira edição 
da newsletter AAIJFM, temos o prazer de lhe apresentar a nova 
imagem da instituição. 
 
Com o objetivo de se aproximar da população e 
aumentar a sua notoriedade, a Associação, assume uma 
nova imagem institucional, mais forte, moderna e 
apelativa. 
 
Consciente de que o sucesso do seu empenho, está 
intimamente dependente da sua integração e do apoio da 
comunidade onde está inserida, a AAIJFM adopta uma nova 
imagem que melhor comunica a sua missão e valores - cuidar 
de cada pessoa com o respeito e dignidade que merecem, de 
forma individualizada, oferecendo serviços de qualidade. 
 
Segundo o Diretor da AAIJFM, Nelson Pereira,  O primeiro 
passo para estabelecer uma relação com qualquer pessoa é 
conhecê-la fisicamente e saber o seu nome. Com as instituições 
é igual, por isso a nova imagem da instituição é mais moderna 
e apelativa e certamente, será mais fácil de reconhecer e 
memorizar.  
 
Esta mudança de imagem não implicou qualquer acréscimo de 
custos para a instituição, uma vez que é fruto do trabalho 
voluntário das várias pessoas envolvidas. Este é o primeiro 
passo na implementação da estratégia de sustentabilidade, 
recentemente definida, que tem como objetivo último a 
autosuficência da instituição. 
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