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Plano de Atividades para 2019 

 

1. Reforço dos órgãos sociais 

Neste balanço de 2018 fica clara a linha de actuação que se foi desenvolvendo e que pressupõe 

um reforço dos dois Conselhos previstos nos Estatutos da Fundação. Ao nível do Conselho 

Consultivo iremos propor novos nomes, tendo em conta a estratégia de diversificação das áreas 

de intervenção e de abrangência territorial. 

No que concerne o Conselho de Curadores torna-se urgente aprovar um regulamento interno 

que estabeleça os deveres dos Conselheiros que permita à Administração conhecer melhor os 

recursos humanos disponíveis e planear as actividades da Fundação em função dos meios 

existentes. 

2. Reforço e alargamento das Parcerias 

Uma das principais linhas de trabalho que propomos dar continuidade é o reforço das parcerias 

já existentes e procura de novas parcerias como única forma de desenvolvimento de outras 

actividades e de eventual equilíbrio das contas através de projectos financiados. Dadas as 

limitações de recursos humanos a única forma de abrir novas linhas de acção será através de 

parcerias com instituições já no terreno. Temos os nossos parceiros tradicionais que podem ser 

potenciados, como é o caso da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, e teremos que dar continuidade a outras parcerias, trabalhando e desenvolvendo 

pequenas iniciativas como aconteceu durante o presente ano.   

3. Ciclo de Conferências Fundação Francisco Pulido Valente 

A ideia de promover um conjunto de conferências com a designação acima tem estado presente 

nos últimos Planos de Actividade, mas as condições concretas nunca foram criadas. Neste 

momento, temos parceiros interessados em organizar conferências no âmbito do Sistema 

Nacional de Saúde, dentro das mais diversas temáticas, na zona do Alentejo. Da parte da 

Fundação teremos que encontrar os palestrantes e estabelecer um Plano de conferências que 

cobram um período alargado, por exemplo, oito meses (uma por mês em localidades diferentes 

– Montemor, Évora, Portalegre, Campo Maior, Elvas, Beja, Barrancos e Sines, por exemplo). 

4. Projecto na área da Cidadania 

A Fundação Pulido Valente precisa urgentemente de se envolver num projecto de maior 

dimensão, em que possa ser beneficiário líquido em termos financeiros. Tal só parece possível 

numa parceria com instituições do Alentejo e no quadro de promoção da cidadania activa. Neste 

momento o Programa que parece mais adequado é o já referido Portugal Inovação Social. Nesse 

sentido há que encontrar os parceiros apropriados, dando continuidade ao trabalho já iniciado. 

 

 


