
CIRCULAR N.º 219 
 
Assunto: Eventos 
 

Caros Associados, 

 

Reencaminhamos informação sobre alguns eventos que poderão ser do vosso interesse: 

 

 

 

 

 

  
A PTPC/Cluster AEC e a Fundação AEP têm o gosto de contar com sua presença no Webinar 

de apresentação da maior rede colaborativa da Diáspora portuguesa. 

 

Inscreva-se no Webinar “Plataforma para promover as exportações das PME”, no próximo 

dia 13 de outubro, pelas 17h00, o qual irá dar a conhecer a Plataforma para promover 

também as exportações do Setor AEC. 

 

O evento é gratuito, mas carece de inscrição obrigatória: https://redeglobal.pt/?register=92. 

 

A Rede Global é um projeto da Fundação AEP. Saiba mais sobre a Fundação AEP 

aqui: https://lnkd.in/dGZDwDh. 

  

Consulte o programa completo abaixo: 
  



  

 

 

  

 

Como evoluíram os principais indicadores económicos e financeiros das empresas em 2021? 

Os impactos da pandemia de COVID-19 ainda são visíveis na atividade das empresas? 

Posso comparar a minha empresa com as restantes empresas do setor? 

As empresas já recuperaram os níveis de atividade e de rendibilidade pré-pandemia? 

O Banco de Portugal apresenta as estatísticas anuais das empresas não financeiras no 
próximo dia 14 de outubro às 11h00. 

A participação no webinar é gratuita e aberta a todos os interessados, mas carece de 
inscrição prévia. 

INSCREVA-SE AQUI 

As inscrições estão abertas até dia 13 de outubro às 12h00 e o link para a sessão será 
disponibilizado, por email, durante a tarde de dia 13 de outubro. 



 

 A Universidade da Beira Interior e a Universidade Federal do Rio de Janeiro vão 
organizar na Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, 
Portugal, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2023, o CIRMARE 2023 – VI Congresso 
Internacional na “Recuperação, Manutenção e Reabilitação de Edifícios”. 
 
Com o tema “Resiliência e Adaptação de Edifícios e Cidades para as Mudanças 
Climáticas”, o CIRMARE 2023 tem como objetivo contribuir para o conhecimento e 
promoção de práticas na Reabilitação que impulsionem a resiliência e adaptação 
dos edifícios e cidades e identifiquem novas soluções para atender as necessidades 
futuras de uma sociedade contemporânea que se pretende mais sustentável nos 
seus princípios e na sua ação. Assim, este congresso internacional promoverá uma 
oportunidade ideal para a troca de informações entre profissionais e investigadores 
que atuam na área de recuperação, manutenção e reabilitação dos bens edificados 
e das cidades. 
 
Datas importantes: 

21/04/2023: Data limite de submissão de artigos completos para revisão 
09/06/2023: Notificação de aceitação dos artigos 
19/06/2023: Abertura de inscrições 
20/10/2023: Encerramento de inscrições 

Mais informações: https://cirmare.com/ ou cirmare2023@ubi.pt 

 

 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 

 
Íris Vilela 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
ivilela@anipb.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 
 

Lisboa, dia 07 de outubro de 2022 


