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Iniciativa Ações Urbanas Inovadoras | Quinto convite à apresentação
de propostas

A Urban Innovative Actions (UIA) é uma iniciativa da União Europeia que visa fornecer às
áreas urbanas de toda a Europa recursos para testar soluções novas e não comprovadas
para enfrentar os desafios urbanos.
A iniciativa UIA lançou o seu quinto convite à apresentação de propostas, direcionada
às autarquias pertencentes aos membros da EU. Esta será a última chamada UIA no
atual período de programação e o orçamento dedicado é de aproximadamente 50
milhões de euros, de financiamento FEDER, visando fornecer às áreas urbanas de toda a
Europa recursos para testar soluções inovadoras para enfrentar os desafios urbanos.
A 5ª chamada apoia ideias e ações inovadoras que desenvolvam a melhoria da
qualidade do ar, da cultura e património cultural, da mudança demográfica e da
economia circular.
A inscrição é efetuada online, até ao dia 12 de dezembro de 2019, através do
preenchimento de um formulário com a descrição do projeto, orçamento previsto em
detalhe, potenciais parceiros e importância da ação para a comunidade.
Para efectuar a inscrição no workshop a realizar no decurso da Semana Europeia e ficar
a conhecer mais detalhes sobre esta chamada, visite o site www.uia-initiative.eu.
Haverão, também, dois seminários de candidatos, em Praga, no dia 15 de outubro, e em
Bruxelas, a 5 de novembro, onde os participantes terão a possibilidade de agendar
reuniões bilaterais com membros do PS e/ou representantes da CE para discutir sua ideia
de projeto.
No portal UIA poderá consultar todos os documentos a entregar com mais detalhes
deste concurso em todas as línguas da União Europeia e obter algumas ferramentas
para auxiliar o processo de inscrição.

Bandeira Nível III
Município de Águeda

A Rede de Cidades e Vilas de
Excelência atribuiu, no dia 7 de
outubro, na Câmara Municipal
de Águeda, a Bandeira
“Cidade ou Vila de Excelência
- Nível III”, como
reconhecimento público do
meritório trabalho que esta
cidade portuguesa tem vindo
a desenvolver no âmbito dos
trabalhos de qualificação da
cidade.
Os fundamentos para tal
acontecimento, prendem-se
com o grau de evolução da
implementação do Plano de
Ação Local proposto por
Águeda, aquando da adesão
à Rede de Cidades e Vilas de
Excelência, incidindo nos eixos
“Cidade ou Vila Ciclável e de
Mobilidade Amigável” e
“Cidade ou Vila de
Regeneração e Vitalidade
Urbana".

XI Encontro Nacional de Médicos
Internos de Saúde Pública
A Voz da Saúde Pública

Foro del Patrimonio Cultural de la
Obra Pública

Paula Teles, presidente do
ICVM, oradora convidada no
XI Encontro Nacional de
Médicos Internos de Saúde
Pública (XI ENMISP), que
decorreu durante os dias 17, 18
e 19 de outubro de 2019, em
Leiria, com o tema A Voz da
Saúde Pública.

“Patrimonio Urbano Social y
Construido” foi o tema
apresentado pela Presidente
do ICVM, Eng.ª Paula Teles, no
Foro del Patrimonio Cultural de
la Obra Pública:
caracterización, conservación
y rehabilitación que ocorreu
nos dias 21 e 22 de outubro de
2019, no Auditório Betancourt,
em Madrid.

A Eng.ª Paula Teles apresentou
"Geografia, urbanismo e
saúde: o potencial para
intervenção da Saúde Pública",
na sessão plenária do dia 17
de outubro. Esta sessão tem
como objetivos, entre outros,
reconhecer o planeamento
urbano como um fator para o
bem-estar e saúde das
populações e conhecer
intervenções efetivas em
mobilidade e urbanismo.

Patrimonio Urbano Social y Construido

O evento foi destinado a
profissionais e técnicos de
administração e gestores de
património, com o objetivo de
reunir experiências e ideias em
matéria de restauro e
reabilitação de obras públicas,
identificando a sua carga
histórica e paisagística.

O ENMISP é um evento de cariz
científico organizado pelas
Comissões de Médicos Internos
de Saúde Pública.
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