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Siga-nos no 

RGPD 

Se não desejar continuar a receber 
esta newsletter, envie um e-mail 
para o endereço da APPC com a 
palavra REMOVER no assunto 

Difusão 

A Newsletter da APPC é uma 
publicação em formato pdf, sem 
periodicidade fixa, que é enviada aos 
seguintes destinatários: 
• Administração Central, Regional e 

Local, incluindo institutos públicos 
• Comunidades intermunicipais 
• Empresas contratantes 
• Empreiteiros 
• Organizações de interesse público 
• Meios de comunicação social 
• Instituições de ensino superior 
• Professores universitários de direito 

e líderes de opinião 
• Principais sociedades de advogados 
• Empresas do setor não associadas 

ambiente 

arquitetura engenharia 

economia e 
gestão 

Seguro APPC 

A APPC gere um seguro de 
grupo do ramo da 
responsabilidade civil 
profissional, destinado a 
empresas associadas, com 
preços muito atrativos e 
escalões de limites de 
responsabilidade que vão até ao 
montante de 1.5M € 
 

Se é sócio da APPC e não tem 
este seguro, consulte a área 
reservada do site da Associação 
para obter mais informações. 
 

Caso não seja associado, solicite 
à APPC o envio das condições 
do seguro, sem qualquer 
compromisso 

Esta edição e as anteriores estão 
disponíveis no site da APPC. 

Edições anteriores 

Presidente: Eng. Jorge Meneses 
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INSCREVA-SE NA APPC 
 

Faça parte de uma comunidade constituída por empresas relevantes no 
setor de consultoria e projeto e sinta os seus interesses devidamente 
representados e defendidos. Para conhecer as vantagens de ser associado 
da APPC, clique nas 2 imagens seguintes (para obter 1 PDF e 1 ficheiro 
PowerPoint), ou visite a secção “Associados” > “Associar-se” do site 

FILIAÇÕES INTERNACIONAIS 

A APPC é membro e única 
representante de Portugal nas 
seguintes federações europeias e 
internacionais: 
 

(recomendamos uma visita aos respetivos web 
sites, pois têm informação muito útil)  

Federação Europeia de Associações de Consultores de Engenharia 
 www.efcanet.org 

Federação Europeia das Associações de Consultores de Gestão 
 www.feaco.org 

Federação Pan-americana de 
Consultores 
 www.fepac.org 

Federação Internacional de 
Engenheiros Consultores 
 www.fidic.org 

https://www.efca.be/news/efca-ace-position-paper
https://fidic.org
http://www.appconsultores.org.pt/fotos/editor2/PDFs/Vantagens_de_ser_Associado/Vantagens_de_ser_associado_da_APPC.pdf
http://www.appconsultores.org.pt/fotos/editor2/PDFs/Vantagens_de_ser_Associado/Vantagens_da_inscricao_na_APPC.pptx

