Relatório de actividades da Direcção da APP no exercício do ano de 2003

1. A Direcção reuniu mensalmente na sede da Associação.
2. A Direcção garantiu o funcionamento regular da estrutura de secretariado.
3. A Direcção preparou as Assembleias Gerais Ordinárias previstas nos Estatutos e que
se realizaram a 14 de Janeiro.
4. Foram enviados mailings aos associados informando sobre iniciativas da APP e
outros eventos ligados a questões do Envelhecimento e das Pessoas Idosas.
5. Foi elaborado um folheto de apresentação e divulgação da Associação.
6. A APP em parceria com o Instituto de Formação Avançada da Faculdade de
Medicina de Lisboa organizou e promoveu o II Curso Pós-Graduado em
Psicogerontologia nos dias 7 e 8 de Fevereiro.
7. Foi realizado o Forum da APP: "Envelhecimento: Uma questão de cidadania" no
Instituto da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus nos dias 10 e 11 de Abril.
8. Foram realizadas as Jornadas "Saber envelhecer" na Casa de Saúde Bento Menni na
Guarda nos dias 17 e 18 de Outubro.
9. Foi mantida a parceria entre a APP e o IPES - Instituto Português de Estudos
Superiores, através do Gabinete Português de Estudos Humanísticos, para o
desenvolvimento de projectos de interesse para ambas as entidades na área da
formação.
10. A APP colaborou na elaboração do Curso de pós-graduação em Geriatria e
Gerontologia da Universidade Autónoma de Lisboa.
11. Foram estabelecidos contactos com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
(APAV) para uma eventual parceria ao nível da formação em Gerontologia.
12. Foram estabelecidos contactos com a Comissão para a Igualdade dos Direitos da
Mulher (CIDM) para uma eventual parceria ao nível da formação em Gerontologia.
13. Promoveram-se iniciativas de sensibilização para as questões do Envelhecimento e
das Pessoas Idosas junto de diversas instituições.
14. Foi realizado o II Congresso da APP: "Envelhecer: Uma oportunidade para o
desenvolvimento" nos dias 6, 7 e 8 de Novembro no Forum Lisboa.

15. Foi criado e desenvolvido o portal da Associação em www.app.com.pt com abertura
oficial em Novembro.
16. A Direcção promoveu uma reunião de trabalho alargada aos orgãos sociais em
Dezembro onde se estabeleceram as linhas de acção para o ano de 2004.
Aprovado em reunião de Direcção em 11 de Março de 2004.
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