Ata nº 9

Aos vinte de outubro de dois mil e dezoito, reuniu-se na sua sede social a Assembleia
Geral da ANDO Portugal - Associação Nacional de Displasias Ósseas, com sede na
Avenida Dona Leonor Fernandes, nº 46, 7005-144, Évora, NIF 513518193, tendo
estado presentes 7 associados da Associação.
A Assembleia Geral reuniu com formalidades prévias tendo todos os presentes
concordado em que a mesma se reunisse e deliberasse com a seguinte Ordem de
Trabalhos:

•
•

Apresentação, discussão e votação do Plano de Ação e do Orçamento para
2019.
Outros assuntos

Passando ao primeiro ponto da Ordem de trabalhos, foi apresentado e discutido o
Plano de Ação para 2019, tendo sido abordados os seguintes assuntos:

i.

Início do projecto de vídeos “Um dia com…”

ii.

Conclusão da primeira fase do projecto de vídeos “Saiba mais sobre…”

iii.

Implementação da Bolsa ANDO – fisioterapia e medicina

iv.

Federação Europeia – Encetamos um protocolo de colaboração com as
organizações actualmente envolvidas, havendo contudo algumas dificuldade a
chegar a consenso nos pilares: estrutura e plano de ação.

v.

Realização do 3º Encontro ANDO – muito provavelmente a realizar em Junho e
no centro do país. A eleger temas a abordar até Janeiro 2019

vi.

Implementação das consultas multidisciplinares no CHUC para adultos

vii.

Criação de novas parcerias ao nível de clínicas de fisioterapia e apoio de
psicologia para sócios.

viii.

Realização de novas aulas abertas sobre displasias

ix.

Tradução do site Beyond Achondroplasia para mais línguas – Francês, Chinês,
Árabe e Japonês.

x.

Estruturação de formação para capacitação orientada para pessoas com
acondroplasia e familiares integrado no Beyond Achondroplasia “Know
achondroplasia”

xi.

Apresentação de projecto à Fundação Bissaya Barreto para valorização e
promoção da qualidade de vida e direitos da criança

Após explicação do plano de ação e esclarecimento das dúvidas, procedeu-se à
votação tendo sido aprovado por unanimidade.
No ponto seguinte, foi abordada a continuidade da prestação de serviços por parte de
Diogo Costa como project manager, tendo sido aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Mesa deu por terminada
a reunião, tendo sido assinada a folha de presenças bem como a presente acta pelo
Presidente da mesa.

