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Na prossecução dos objectivos estabelecidos no Plano de Acção para 2011, a APP

desenvolveu a sua actividade nas seguintes áreas:

 

- A nível da Manutenção do funcionamento regular da APP: 

1. A  Direcção  manteve  o  funcionamento  da  estrutura  de  secretariado,

nomeadamente  através  da  actualização  do  site  da  Associação  em

http://www.app.com.pt e  no  Facebook,  bem  como  através  de  mailings

enviados  aos  associados  informando sobre  iniciativas  da  APP e  outros

eventos ligados a questões do Envelhecimento e das Pessoas Idosas;

2. Foi realizada a mudança da sede da APP para novo endereço na Travessa

do Torel, 1 – 1150-347 Lisboa; Esta alteração foi considerada necessária e

substancial  para a diminuição das despesas  da APP,  dado que o novo

espaço  foi  cedido  pela  Fundação  D.  Pedro  IV,  sem  custos  de

arrendamento;

3. A Direcção  preparou  e  realizou as  duas  Assembleias-gerais  Ordinárias

previstas nos Estatutos;

4. Foi realizada a Eleição dos novos órgãos sociais a 29 de Setembro de 2011.

- Ao nível da Formação, realizou os seguintes cursos:

1. “3º Curso  de Formação Avançada em Psicogerontologia”, em Lisboa,  em

parceria com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), nos meses

de Novembro de 2010 a Julho de 2011, com a duração total de 102 horas;

2. “ Pós-Graduação em Psicogerontologia” – (1ª edição), em parceria com o

Instituto Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, de 10 de

Março 2011 a 16 de Julho 2011, num total de 177 horas;

http://www.app.com.pt/


3. “Pós-Graduação em Psicogerontologia” – (2ª edição),  em parceria com o

Instituto Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, de 27 de

Outubro 2011 a 14 de Julho 2012, num total de 177 horas;

4. 7ª Edição do curso “Reabilitação Física e Cognitiva da Pessoa Idosa” - de

Fevereiro a Abril de 2011, com a duração total de 30 horas, nas instalações

da Junta de Freguesia do Campo Grande), em Lisboa.

Aprovado em reunião de Direcção em …………….

P´la APP

  A Presidente                                                              A Secretária-Geral

(Dra. Elsa Trigo)                                                 (Dra. Gabriela Álvares Pereira)        


