DELEGAÇÃO SUL
Caros associados e amigos IPA

As associações, nascem, crescem, subsistem, desenvolvem-se, progridem,
extinguem-se, enfim são/fazem história.
O movimento associativo em cada associação varia de acordo com o que se
pretende executar, dada a natureza de cada uma e de acordo com a visão e
objectivos dos seus responsáveis.

A Delegação Sul IPA, como parte integrante da Secção Portuguesa IPA,
tambem tem a sua história.
Os anteriores responsáveis pela Delegação Sul IPA, assim como os atuais,
tinham e tem as suas dinâmicas próprias e as suas estratégias sempre em prol
do melhor para a Delegação/Associação e seus associados.

Convictos que o lema: cumprir, valorizar e inovar é o caminho a trilhar para
fortalecer a Delegação Sul IPA.
Os recentemente eleitos novos membros para os respectivos Órgãos
Regionais da Delegação Sul IPA, que tomaram posse em 18 de Janeiro de
2019, estão empenhados em contribuir com o seu dinamismo, experiencia e
determinação para um novo rumo desta Delegação Sul IPA, sempre em prol
da amizade e camaradagem.

Para o próximo quadriénio, assumo juntamente com toda a equipa eleita, uma
postura de amizade e respeito por todos os compromissos assumidos (a
eleição por si só significa assunção de compromissos) perante todos vós,
sempre na defesa firme dos interesses da Delegação Sul IPA - Secção
Portuguesa IPA, e que permita dar novas dinâmicas à própria Delegação Sul
IPA e consequentemente à Secção Portuguesa IPA e seus associados.
Grato pela vossa participação e confiança depositada nesta equipa.

Pretendemos ir de encontro a todas as necessidades e anseios dos associados
IPA e mais directamente dos associados da Delegação Sul IPA, servindo
sempre e todos com amizade e indiferença, sejam nacionais ou estrangeiros.
Nomeadamente através da resposta dada:
1 - Aos anseios dos associados. Os associados merecem mais e melhor!
2 - Na melhoria da informação a divulgar aos associados.
3- Na proximidade junto dos associados. Receber bem, para ser bem
recebido.
A Delegação Sul IPA, merece diferente e anseia melhor!
É necessário, agir diferente e executar melhor.
É preciso:
a) Reforçar o movimento associativo;
b) Reforçar o contacto informal e formal, junto dos nossos associados;
c) Chegar aos associados onde se encontram e não aguardar que venham
ter connosco.
d) Criar laços junto da Sociedade Civil.
Só assim conseguiremos dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela
família IPA até aqui e continuar a seguir o caminho do Fundador – Sr. Arthur
Troop.

“Consciente que o desafio é enorme, mas não é por certo,

maior do que a nossa vontade!”

Servo Per Amikeco

Fernando M.D.R. Palma - Presidente da Direcção Delegação Sul IPA

