
CIRCULAR N.º 130 

 

 

Assunto: Eventos 

 

 

Caros Associados, 

 

Enviamos informação relativa a mais dois eventos: 

 

▪ WEBINAR: OS FUNDOS EUROPEUS E A CONSTRUÇÃO - 5 maio 2021 

 

O Quadro Financeiro Plurianual 2021 e 2027 da União Europeia reserva a Portugal um 

pacote financeiro de 31,775 mil milhões de euros, a que se somam cerca de 13,9 mil 

milhões de euros em subvenções provenientes do NextGeneration EU, instrumento 

temporário de recuperação destinado a ajudar a reparar os danos económicos e sociais 

imediatos provocados pela pandemia.  

  

Para o País poder beneficiar destes fundos, foi elaborado o Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR), que contempla, entre outras prioridades, ações que visam estimular o 

crescimento, o emprego e a resiliência económica e social e promover a transformação 

digital, e delineada a Estratégia Portugal 2030, que consubstancia a visão do Governo 

para a próxima década. A Estratégia é também o referencial para instrumentos como o 

PRR e o próximo quadro comunitário de apoio 2021-27 (Portugal 2030), que, por seu 

turno, se estrutura em várias agendas temáticas, uma das quais a “Inovação e 

qualificações como motores do desenvolvimento”.  

  

É, pois, neste contexto que no próximo dia 5 de maio, das 9h30 às 11h00, irá decorrer 

um Webinar destinado a apresentar as oportunidades e os impactos dos fundos 

europeus na modernização das  empresas e no crescimento do setor da Construção, 

com o seguinte programa:   

  

PROGRAMA: 

  

09h30 –  Nota de boas-vindas 

  

09h40 –  “Os desafios do Setor da Construção no horizonte 2030” 

Ricardo Pedrosa Gomes, em representação da Coligação AICCOPN||AECOPS  

  

10h10 –  “Modernização do tecido empresarial e a construção digital” 

Gabriela Teixeira, Consulting Lead Partner da PwC, e Cláudia Coelho, Sustainable 

Business Solutions Director da PwC  

  

10h40 –  “A requalificação dos recursos humanos num setor em transformação” 

Bethy Larsen, People & Organisation, Partner da PwC  

  

11h00 –  Encerramento  



  

Este Webinar é transmitido via plataforma “Microsoft Teams”, sendo as inscrições - uma 

por empresa, em virtude do número limite de participantes - aceites por ordem de 

chegada e confirmadas atempadamente.  

  

Após a realização do evento, será partilhada com os participantes a apresentação 

efetuada durante a sessão.   

  

INSCRIÇÕES 

Para registo da inscrição, deve remeter para o email info@aecops.pt, o nome da 

Empresa e do(a) Participante. 

 

 

  

 Xperience 4.0 

 

As sessões Xperience 4.0 apresentam casos de aplicação de inovação tecnológica 

desde a concepção, simulação, prototipagem e industrialização, de forma a acelerar o 

ciclo de desenvolvimento e reduzir os riscos do “vale da morte”.  

A sétima sessão contará com a participação do Itecons - Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade 

e do Grupo Farcimar - Soluções em Pré-Fabricados de Betão e decorrerá a 7 de Maio, 

pelas 15h30, através de plataforma digital. A sessão incidirá nos resultados da parceria 

para o desenvolvimento de novos materiais para o sector da construção, com recurso à 

valorização de resíduos da indústria alimentar, melhorando as propriedades técnicas, 

reduzindo o risco de abastecimento e o custo ambiental.  

  

Poderá registar-se no seguinte link. 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 

Íris Vilela 

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   

Lisboa, 28 de abril de 2021 
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