Plano de Acção da APP para o ano 2004
Para além da realização das Assembleias previstas nos estatutos, da manutenção
da estrutura de secretariado até agora desenvolvida e da continuidade da informação
prestada aos seus associados, a direcção em exercício propõe-se realizar diversas
iniciativas ao longo de 2004, que se apresentam de forma sumária:

Data
Janeiro

Actividades

Parcerias

Situação

Follow-up do II Congresso da APP

Em
preparação

Espaços temáticos de reflexão e debate
com o objectivo de aprofundar temas e
promover a mudança de mentalidades
Janeiro

1. Cuidados Continuados

Abril/Maio

2. Debate

sobre

dificuldades

e IEFP

problemas que se apresentam a

Em

prestadores informais de cuidados

preparação

com enfoque no grupo etário dos
50-64 anos
3. Debate sobre a Arquitectura dos Ordem
Outubro

espaços físicos e ambiente.

dos

Engenheiros,

Ordem dos Arquitectos e
Escola

Superior

de

Arquitectura

Março

Criação de secções da APP na região Norte

Em

Região Autónoma da Madeira

preparação

Região Interior (Guarda)
Em

Elaboração de material informativo para um

Em

preparação envelhecimento com qualidade

preparação

Em

Em

Candidatura à Acreditação da APP pelo IEFP

preparação INOFOR

Formação

preparação

em

Gerontologia

para Associação Portuguesa de Em

FORMAÇÃO
1-

prestadores

de

cuidados

formais

ou Apoio à Vítima (APAV)

preparação

informais

2-

Formação

em

prestadores

de

Gerontologia
cuidados

para Comissão para a Igualdade e Em

formais

ou Direitos

informais

das

Mulheres preparação

(CIDM)

Promoção da criação de módulos de A desenvolver com entidades Em
formação destinados a prestadores de particulares ou oficiais
3-

cuidados

formais

ou

preparação

informais,

designadamente as famílias
Estudo exploratório de respostas existentes A desenvolver com a Junta
Inicío

1º a nível local para fazer face às necessidades de

Trimestre

decorrentes

do

envelhecimento

Freguesia

do

Campo Em

da Grande, e o Centro Social preparação

população

Paroquialdo Campo Grande,
Univ. Lusófona e Centro de
Saúde

Abril

Participação no Congresso Europeu da

Genebra

International Psychogeriatric Association
Formação pós-graduada

UAL

Aprovado em Reunião de Direcção no dia 13 de Janeiro de 2004.
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