
CIRCULAR N.º 220 
 
 

 
Assunto: Eventos 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a dois eventos que poderão interessar-vos: 
 

o Tem interesse em participar na call GROW/HARVEST do Projeto METABUILDING, 
que financia projetos colaborativos de inovação transfronteiriça com até 60.000€, 
mas falta-lhe um parceiro de outro país? 

A 19 de julho, pelas 12h00 GMT, no Virtual Partnering & Ideas Event (evento virtual de 
parcerias e ideias), terá a oportunidade de encontrar um parceiro de projeto que tenha 
a experiência necessária, bem como de se apresentar como um parceiro potencial para 
outros. 

O evento é organizado de acordo com os desafios da call GROW/HARVEST, para 
permitir identificar facilmente os potenciais parceiros interessados no mesmo tópico. 
Se tiver conhecimentos especializados que possam ser aplicados em diferentes 
desafios, tem a possibilidade de se apresentar numa sessão transversal separada. 

A agenda do Virtual Partnering & Ideas Event encontra-se aqui. O evento será realizado 
em Inglês. 

Se pretender fazer uma breve apresentação, como PME que procura um parceiro ou 
como PME que quer oferecer a sua perícia a outra PME, ou simplesmente gostaria de 
participar no evento, por favor registe-se no website. 

Mais informações e templates para os pitches estão também disponíveis neste website. 
Os campos devem ser submetidos o mais tardar até 12 de julho e são aceites por 
ordem de chegada, com prioridade para as PMEs. 

 



o A sua empresa está interessada na Estratégia Net Zero da UE e quer 
entender como as suas atividades se enquadram no Acordo Europeu "Green 
Deal" e no Pacto Climático?  
 
Convidamo-lo a participar neste Workshop, inserido no Projeto "Towards 
Green Transition", que o Cluster AEC está a desenvolver com a ECCP, o 
qual tem como objetivos:  
 
- Melhorar o conhecimento em torno da Economia Circular e da Net Zero no 
setor da Arquitetura, Engenharia e Construção;  
 
- Compreender os desafios para a sustentabilidade que este setor 
enfrenta;  
 
- Desenvolver diretrizes práticas que irão ajudar na preparação para 
as estratégias da economia europeia Net Zero e Circular e na 
adaptação ao objetivo da UE de uma Europa neutra para o clima.  
 
O Workshop irá realizar-se em inglês, sob orientação dos consultores 
e especialistas da ECCP, já no próximo dia 23 de Julho, pelas 9:30h 
(duração aproximada: 2 horas).  
 
Envie a sua intenção de participação para geral@ptpc.pt, com o 
nome da empresa, participante proposto e contacto direto, até ao 
próximo dia 19 de Julho. Será contactado posteriormente, para 
enquadramento e confirmação da sua participação.  
 
 

 
 
Com 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@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 
 

Lisboa, 15 de julho de 2021 


