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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
26/06/2018 

 
APEDS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHEIROS  

PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2018 

Durante o terceiro ano do mandato do actual Conselho Executivo, depois de 

resolvidas as dificuldades decorrentes da inoperacionalidade do SITE e criadas 

as novas contas de Email, no ano anterior, conseguimos voltar ao normal 

contacto com os Membros, procurando sensibilizá-los e mobilizá-los para a 

participação activa nas actividades a realizar pela nossa Associação.  

Diga-se, em abono da verdade, que com pouco sucesso. A mais marcante 

realização que teve lugar durante o ano, a sessão de inauguração da Exposição 

de Fotografia Digital, da autoria de Fausto Marsol, organizada com o total apoio 

da Ordem dos Engenheiros, apenas contou com a presença dos elementos do 

Conselho Executivo e mais três associados. 

Na sequência dos Planos anteriores pretende-se, com este Plano de 

Actividades, apresentar o guião orientador das actividades a desenvolver 

durante o ano de 2018. Considerando o verificado nos anos anteriores, o 

Conselho Executivo decidiu focar a sua atenção em apenas dois ou três dos 

objectivos anteriormente definidos, dado não ter ainda conseguido concretizar 

algo de particularmente relevante e apelativo para os Membros da APEDS.  

Elegeu como prioritário e fundamental dar passos no sentido de avaliar da 

exequibilidade do Projecto do “Campus/Casa do Engenheiro”, para o que se 

propõe estabelecer um plano de acções a realizar, nomeadamente contactar 

Entidades que possam e estejam disponíveis para se envolver no mesmo, casos 

da ORDEM DOS ENGENHEIROS e da AME-Associação Mutualista dos 

Engenheiros, e identificar uma autarquia, na área da Grande Lisboa, que possa 

estar interessada em patrocinar tal projecto, particularmente com a cedência de 

um terreno.  

Isto, porque concluiu também este Conselho Executivo que enquanto não for 

apresentado nada de concreto e objectivo não haverá mobilização dos 

Membros. 
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Assim, para além do atrás referido, propomos realizar as seguintes acções: 

 

1. CASA/CAMPUS DO ENGENHEIRO 

 

a) Divulgação do Projecto, dos seus objectivos e requisitos. 

b) Nomeação de um Grupo de Trabalho responsável pelo lançamento do 

Projecto, incluindo a definição do Programa Base e a identificação das 

acções necessárias à sua concretização, sua divulgação e mobilização 

de apoios, envolvendo, se possível, a Ordem dos Engenheiros. 

c) Eventual criação de “Núcleo dos Amigos da Casa/Campus do 

Engenheiro”. 

 

2. CAMPANHA DE NATAL 

a) Manter a denominada “Campanha de Natal da APEDS”, mobilizando 

os seus Membros, os Engenheiros, a Ordem dos Engenheiros e 

outras Entidades para a sua participação nesta acção de 

solidariedade para com os mais desfavorecidos. 

b) Eventual realização de um evento, na época de Natal, particularmente 

destinado aos Membros e suas Famílias (Ex.: Concerto de Natal com 

os coros da Ordem dos Engenheiros e do LNEC). 

 

3. CÍRCULO DE VIAGENS E DE FOTOGRAFIA 

a) Realização de Palestras/Conversas sobre viagens e/ou outras 

“aventuras”. 

b) Preparação/realização de um Concurso de Fotografia (apoios, 

organização e logística). 

 

4. SITE DA APEDS      

Continuação da melhoria do SITE da APEDS com ampliação das suas         

funcionalidades e futura reformulação da sua imagem. 

 

5. NEWSLETTER 

a) Continuação da Produção e Distribuição da newsletter, através do SITE e 

por correio electrónico. 
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b) Mobilização de voluntários para constituírem o corpo redactorial, com 

apoio permanente do Conselho Executivo. 

c) Divulgação de Acções da APEDS /Noticias, através do SITE e por correio 

electrónico- 

d) Divulgação das opiniões de Colegas e Membros, através do SITE e por 

correio electrónico. 

 

6. PROJECTOS COM A ORDEM DOS ENGENHEIROS 

a) Iniciativa e mobilização para a realização de projectos conjuntos.  
b) Realização de Colóquios, Palestras e Conversas, a realizar na Ordem 

dos Engenheiros, sobre actividades e objectivos da APEDS. 
 

7. Identificação e definição de acções de divulgação da APEDS e de procura da 

obtenção de apoios de terceiros para a realização das mesmas. 

 

8. Estabelecimento de protocolos de cooperação e colaboração com outras 

entidades e organizações, cujas finalidades se enquadrem no objecto da 

APEDS. 

 

 

 

 

                                                  Lisboa, 2 de Junho de 2018 

Presidente do Conselho Executivo 

 

(António José Coelho dos Santos) 


