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EDIÇÕES DIG

Jorge Meneses, CEO da PROFICO – Projectos, Fiscalização e Consultoria e Board
Member da European Federation of Engineering Consultancy Associations, acaba de ser
nomeado como novo presidente da APPC, Associação Portuguesa de Projectistas e
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Consultores sucedendo a Victor Carneiro, que ocupou o cargo durante 12 anos. 
Jorge Meneses, formado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, era já
membro da direcção da APPC que conta com cerca de 140 associados que totalizam um
volume de negócios anual da ordem de 300 milhões de euros, preparando-se agora para
um mandato de três anos. 
Os desafios imediatos do novo presidente são a boa execução do “Engenharia e
Arquitectura no Mundo”, cofinanciado pelo Compete 2020, projecto que visa a criação de
uma Rede de Associações de Consultores em Engenharia, Arquitectura e Ambiente no
espaço de Língua Portuguesa e a promoção internacional da capacidade da Engenharia e
Arquitectura portuguesa e ainda questões que preocupam os associados como o Código
da Contratação Pública que põe em risco o futuro da engenharia portuguesa ou a procura
constante de novas geografias onde os projectistas e consultores portugueses possam
prosperar.
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