
CIRCULAR N.º 174 
 
 
 

 
Assunto: Eventos 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a dois eventos que decorrerão no corrente mês 
de junho: 
 
 
 

  
 
 

 
 
Exmos. Senhores, 
 
No seguimento da publicação da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio que veio introduzir 
alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP), assim como aprovar medidas 
excecionais no âmbito da contratação Pública, a AICCOPN irá realizar no próximo 
dia 14 de junho, a Conferência || CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS | ALTERAÇÕES 
2021, cujo Programa disponibilizamos aqui. 

A participação neste evento, transmitido por videoconferência, através da plataforma 
zoom, é sujeita a registo de inscrição aqui. 

Pela relevância e interesse do tema em debate, muito gostaríamos de poder contar 
com a participação de V. Exas., permanecendo disponíveis para o considerado 
oportuno, nos contactos habituais: Telef. + 351 22 340 22 00 | geral@aiccopn.pt. 

 

 



  

                             

 

O 1º Webinar do Projeto CLOSER "Auditorias pré-demolição - Construir a Desconstrução" realiza-se no dia 21 de 
junho de 2021, numa organização conjunta do LNEC com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC). 

O Projeto CLOSER tem por objetivo a elaboração de um guia nacional para a realização de auditorias preliminares à 
demolição e renovação de edifícios e apresentar soluções de recuperação dos materiais presentes. Os benefícios reais 
deste projeto incluem a minimização da perigosidade dos materiais secundários, assim como a melhoria da qualidade 
dos materiais reciclados. 

O Webinar incluirá apresentações relativas ao projeto CLOSER, à nova legislação para RCD e à sustentabilidade dos 
edifícios na perspetiva do Level(s), complementadas por uma mesa redonda. Programa disponível brevemente. 

A participação é livre, embora sujeita a inscrição mediante o preenchimento de formulário. 

O Webinar realiza-se as 14:30 (Lisboa) e será transmitido em live streaming. O link será enviado aos participantes 
registados. 

As inscrições encontram-se abertas até 18 de junho de 2021. 

__________________________________ 

Siga o projeto CLOSER        
  

 

 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 

 

Íris Vilela 
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Lisboa, 04 de junho de 2021 


