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26/06/2018
APEDS - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHEIROS
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2017
INTRODUÇÃO
Tendo iniciado o seu mandato em 2015, o actual Conselho Executivo da APEDS
definiu como objectivos prioritários dinamizar o funcionamento da Associação e
mobilizar os seus Membros para uma participação mais activa nas actividades a
desenvolver.
Durante o ano de 2017 foi possível fazer algumas ligeiras alterações ao SITE,
com reformulação da sua imagem, ainda que em moldes não definitivos, e
intensificar a comunicação com os Membros, através das contas de Email
criadas aquando da reactivação do SITE.
O Conselho Executivo continuou a contar com a participação de uma entidade
especialista na gestão, manutenção e operação de Sites, a “GesPt”, que tem
desenvolvido todas as acções necessárias para assegurar o bom funcionamento
do SITE.
Assim, poderemos pensar, num futuro próximo, no seu redesenho e ampliação,
caso se verifique um maior interesse pelo mesmo. Até ao momento o interesse
tem sido diminuto, mesmo dos próprios Membros, como se constata do número
de visitas havidas.
O Conselho Executivo continuou a reunir regularmente, discutindo e analisando
diversos assuntos, particularmente procurando identificar caminhos e acções
que possam levar à concretização dos objectivos definidos.
Não tem sido fácil conseguir esse desiderato e os resultados práticos não são
muito animadores. Verdade seja que o estímulo dos nossos Membros também
não se tem feito sentir, mesmo nas poucas ocasiões em que têm sido solicitados
a fazê-lo.
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Apresentam-se, de seguida, umas breves notas quanto a alguns aspectos
particulares ocorridos no ano de 2017.
1. REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIAS
No início de Junho de 2017, realizaram-se as Assembleias Gerais Ordinárias do
Conselho de Fundadores e da APEDS, nas quais foram apresentados os
Relatórios de Actividades e Contas relativos a 2016, bem como o Plano de
Actividades e o Orçamento para o ano de 2017. A presença de Associados foi
reduzida em ambas as Assembleias, à semelhança do registado nos anos
anteriores, mas os presentes puderam inquirir o Conselho Executivo sobre todos
os assuntos da Ordem de Trabalhos e outros de seu interesse, proporcionando
um debate positivo e enriquecedor sobre as ideias de futuro para a APEDS.
2. PUBLICAÇÃO DA NEWSLETTER DA APEDS
Foi concretizada a publicação de um novo número da newsletter no SITE da
APEDS, a meados de 2017.
3. CAMPANHA DE NATAL DE 2017
Iniciada em 2012, a Campanha de Natal da APEDS teve continuidade em 2017,
com o amplo apoio dos nossos parceiros neste projecto: todas as Regiões da
Ordem dos Engenheiros, incluindo as novéis Regiões dos Açores e da Madeira,
LNEG e LNEC. Tal como nos anos anteriores, os resultados da recolha de
brinquedos e produtos alimentares foram doados, respectivamente, ao Instituto
de Apoio à Criança e ao Banco Alimentar Contra a Fome e ainda a algumas
outras Instituições de Solidariedade Social identificadas por cada uma das
Regiões da Ordem dos Engenheiros.
Registe-se, no entanto, que os resultados, em volume de produtos recolhidos,
foram bastante inferiores aos dos anos anteriores.
4. EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DIGITAL
Realizou-se na sede da Ordem dos Engenheiros, no átrio do Auditório Armando
Lencastre, uma Exposição de Fotografia Digital, da autoria de Fausto Marsol.
Na sessão de inauguração, com a presença de Membros do Conselho Directivo
da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, nomeadamente o seu VicePresidente, Eng.º Grade Mendes, estiveram presentes algumas dezenas de
pessoas, mas com muita reduzida presença de Membros da APEDS.
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5. CASA DO ENGENHEIRO/CAMPUS DO ENGENHEIRO
Considerando o referido nos Relatórios de Actividades, dos anos anteriores, o
Conselho Executivo manteve a intenção de dar seguimento à procura de
condições para pôr o “Projecto” em andamento. Para isso definiu que seria
necessário estabelecer contactos com personalidades e Entidades que possam,
de algum modo, envolver-se, apoiar ou patrocinar a sua concretização.
Definiu ainda que, aproveitando esses contactos e fazendo outros, se
procurasse obter um espaço, fora da Ordem dos Engenheiros, onde fosse
possível localizar a sede da Associação por forma a ter um espaço próprio que
atraísse os Membros e pudesse funcionar como o embrião do “Projecto” mais
ambicioso. Foram feitos alguns contactos informais com a CML e a SCML, sem
grande sucesso.
Qualquer destes desígnios teve reduzida evolução, talvez devido à fraca
mobilização conseguida dentro do próprio Conselho Executivo
Embora não exaustivamente, consideramos serem estas as principais
referências a incluir neste Relatório de Actividades relativo ao ano de 2017.

Lisboa, 2 de Junho de 2018
Presidente do Conselho Executivo

(António José Coelho dos Santos)
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