
CIRCULAR N.º 106 
 

Assunto: Eventos 
 
Caros Associados, 
 
Enviamos informação sobre dois eventos que decorrerão no presente mês e 
que poderão interessar-vos: 
 

 A APA – Agência Portuguesa do Ambiente e o BUILT CoLAB, com o apoio 
do LNEC, gostariam de o convidar para participar na Ação de 
Capacitação “Gestão de resíduos de construção e demolição: o que 
mudou? O que é novo?” que se irá realizar de forma presencial em Lisboa. 

 
  terça-feira, 10 de maio |  09:30 - 12:00 
  Auditório do LNEC  |   Inscrições 
 
Dada a recente alteração do Regime Geral de Gestão de Resíduos, esta 
Ação de Capacitação visa apoiar a aplicação da nova regulamentação e 
promover uma gestão mais circular dos resíduos da construção. Na ação 
serão abordados diferentes temas, entre os quais: as Especificações Técnicas 
para a valorização de RCDs, bem como os principais aspetos para o 
cumprimento do quadro legal, as alterações relevantes face ao regime 
anterior, os conceitos aplicáveis e ainda as obrigações de reporte. No final irá 
ocorrer um período de debate e de perguntas e respostas com participação 
da audiência. 
 
Oradores:  
Laura Caldeira | LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
Rodrigo Gonçalves | APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
Paulo Fonseca | BUILT CoLAB 
Maria de Lurdes Antunes | LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
Patrícia Teixeira | APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
Mafalda Mota | APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
 
A participação é gratuita, mas a inscrição obrigatória. 
 

 No dia 12 de maio realiza-se o Fórum Económico Portugal-Luxemburgo, no 
Hotel Ritz Four Seasons em Lisboa. Este Fórum Económico, para além da 
vertente institucional e de um período de networking entre empresas, terá 4 
seminários paralelos dedicados à Economia digital, ao Turismo, Espaço e à 
Construção Sustentável.  

 
Enviamos o Convite em anexo, no qual se encontra o link de acesso ao 
formulário de inscrição. A data limite para as inscrições é o dia 9 de maio. 
Juntamos também o programa deste evento. 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   

www.anipb.pt          Lisboa, 04 de maio de 2022 


