
CIRCULAR N.º 111 
 

 
 
 
Assunto: Diversos 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
 
o As empresas que pretendam adquirir veículos ligeiros de mercadorias 100% 

elétricos podem candidatar-se a um financiamento de até 12 mil euros, ao abrigo 
do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Emissões Nulas, 
proveniente do Fundo Ambiental, que é atribuído de acordo com regras e 
requisitos definidos no Despacho nº 3419-B2022, de 22 de março, que aprova o 
Regulamento de Atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos 
de Emissões Nulas no Ano de 2022.  
 
O prazo para apresentação de candidaturas ao referido incentivo decorre até às 
17:59 h de 30 de novembro de 2022, sendo a sua submissão efetuada através de 
registo e preenchimento de formulário online disponível no portal do Fundo 
Ambiental. São elegíveis as faturas e recibos com data entre 1 de janeiro e 30 de 
novembro de 2022, submetidos no prazo indicado. 

 
 
 
 
o Informamos que já se encontra disponível para aquisição o livro "Manual de 

Reabilitação - Volume 1 - Reabilitação do Património Edificado: Caracterização e 
legislação aplicável”. 

 

 
 
       Este Manual pode ser encontrado, atualmente, nos seguintes pontos de venda: 
      - Sede da Região Sul da Ordem dos Engenheiros (10% de desconto para membros     
      da OE); 



      - Livraria A+A na Ordem dos Arquitetos (10% de desconto para membros da AO); 
      - PTPC – apenas por encomenda através do contacto geral@ptpc.pt 
 

O Livro "Manual da Reabilitação – Volume 1”, foi elaborado sob a coordenação 
dos Professores Fernando F. S. Pinho (FCT NOVA) e Vasco Peixoto de Freitas 
(FEUP), com o contributo de 42 autores que       escreveram os 4 capítulos do livro. 
 
A sessão de apresentação do primeiro dos três volumes do Manual de 
Reabilitação decorreu no passado dia 6 de janeiro, com resumo pós-evento 
acessível em  https://bit.ly/3GeZCFP. A gravação da sessão está disponível no canal 
Youtube da Região Sul da Ordem dos Engenheiros: aqui 

 
 
 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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