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FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO NA APEDS 

1 Nome Completo: 
 

2 Data de Nascimento: 
 

3 Local de Nascimento: 
 

4 Nacionalidade: 
 

5 Estado Civil: 
 

6 N.º BI ou Cartão de Cidadão: 
 

7 Data de Emissão / Data de Validade: 
 

8 Local de Emissão do BI: 
 

9 N.º Contribuinte: 
 

10 N.º da Ordem / País: 
 

11 Área Especialidade: 
 

12 Telef. Móvel Principal: 
 

13 Telef. Móvel Secundário: 
 

14 Telef. Fixo Casa: 
 

15 Telef. Fixo Trabalho: 
 

16 e-mail Principal: 
 

17 e-mail Alternativo: 
 

18 Empresa: 
 

19 Função: 
 

20 Residência (Endereço detalhado c/ código 

postal para envio de correspondência):  

21 Outras Informações (*):  

  (*)  Como “Outras Informações”, se assim o entender, explicitar áreas de eventual interesse em acções de voluntariado ou 

disponibilidade para palestras e acções de formação, em que áreas, etc. 
 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS DA APEDS 
 

A Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social é uma organização constituída por engenheiros de 
Portugal e da CPLP, bem como por outras pessoas singulares e colectivas que promovam ou apoiem os objectivos da 
Associação, actuando no campo social e do desenvolvimento socioeconómico e cultural, no respeito absoluto dos seus Estatutos 
e desta Carta de Princípios. 
 
Para alcançar os seus objectivos, a Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social desenvolverá os 
seus trabalhos e iniciativas norteadas pelos mais elevados princípios da Ética, da Solidariedade Social e da Fraternidade. 
 
A Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social e os seus membros, em todas as regiões e territórios 
onde forem chamados a intervir, respeitarão a mais absoluta neutralidade e manterão total independência em relação a estados, 
governos, forças políticas e poderes públicos ou privados. 
 
A Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social e os seus membros não aceitarão interferências de 
cariz ideológico, religioso, político ou filosófico, nas suas decisões, nem discriminarão quaisquer raças, credos, políticas, ou 
tendências filosóficas, no mais profundo respeito pelos valores da liberdade e do pluralismo. 
 
Os membros da Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social aplicarão a sua imaginação, engenho, 
experiência e saber a favor dos objectivos estatutários da Associação, respeitando o sigilo profissional e abstendo-se de emitir 
publicamente considerações de qualquer espécie a respeito de organizações ou dirigentes de países ou territórios onde sejam 
chamados a actuar. 
 
 

Subscrevo a “Carta de Princípios da APEDS” pelo que rubrico esta Ficha de Pré-Inscrição: 
 
Rúbrica: …………………….……………………; …../…../……. 


