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O presente guia visa dar um panorama geral e operacional aos serviços da Direção-Geral do Território
(DGT) e dos Ministérios da Ambiente e Ação Climática e Coesão Territorial sobre os trabalhos em matéria
de assuntos urbanos, coesão territorial e cadastro da Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia (PPUE), cuja responsabilidade de organização e condução recaem sobre a DGT. É composto de
quatro partes, três delas temáticas – assuntos urbanos, coesão territorial e cadastro – e uma transversal,
dedicada aos assuntos gerais.
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Parte A. Assuntos urbanos
1. Cooperação intergovernamental
Em cada semestre compete à Presidência do Conselho da União Europeia promover o diálogo e
cooperação intergovernamental em matéria de assuntos urbanos e organizar as reuniões dos grupos de
trabalho de âmbito europeu para este fim, incluindo a elaboração dos documentos de enquadramento e
suporte às deliberações dos Diretores-Gerais dos Estados-Membros competentes nestas matérias. Os
pontos seguintes descrevem, respetivamente, as reuniões previstas e a composição da sua agenda.

1.1. Reuniões
No âmbito da PPUE, Portugal – através da DGT - será responsável pela organização e presidência das
seguintes reuniões informais de cooperação intergovernamental em matéria de assuntos urbanos:

Urban Agenda Technical Preparatory Group (UATPG), 25 de fevereiro e 22 de abril
O UATPG, criado em 2018, forma um grupo operacional de dimensão reduzida constituído a
partir do Urban Development Group, que reúne duas a três vezes por semestre um conjunto
constituído pelas duas Presidências anteriores, atual e três próximas, Comissão Europeia
(COM), o Comité das Regiões (CoR), CEMR e Eurocities com vista a apoiar a implementação e
revisão do processo da Agenda Urbana para a União Europeia (AUUE).
As duas reuniões do UATPG previstas na PPUE deverão assumir um formato digital, com a
participação de cerca de 15 a 20 pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão
existir apresentações por diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais
se espera a intervenção da maioria dos participantes.

Urban Development Group (UDG), 24 de março
O UDG reúne os pontos técnicos de contacto dos Estados Membros (EM) e Parceiros (EP) e
de um conjunto de instituições europeias com o objetivo d preparar a reunião subsequente
dos Diretores-Gerais. Este grupo informal, reunindo cerca de 40 delegações, constitui a
estrutura principal de comunicação e articulação intergovernamental em matéria de assuntos
urbanos, da AUUE e de debate sobre assuntos técnicos prioritários para a respetiva
Presidência.
A reunião prevista na PPUE deverá assumir um formato digital, com a participação de cerca
de 50 pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir apresentações por
diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se espera a intervenção da
maioria dos participantes.
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Directors-General for Urban Matters (DGUM), 20 de maio
Os Diretores-Gerais responsáveis pelos assuntos urbanos de cada EM e EP, reúnem-se uma
vez por semestre, a convite da presidência rotativa do Conselho da UE. Nestas reuniões
participam também representantes de instituições selecionadas da UE e das cidades,
incluindo COM, CoR, CEMR, Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Eurocities, estimandose a participação de cerca de 40 delegações.
Este grupo visa alcançar cooperação intergovernamental de alto nível sobre os principais
desafios que se colocam ao desenvolvimento urbano sustentável no espaço europeu, sendo
o propósito fundamental dos trabalhos tomar decisões adicionais e adotar conclusões
relacionadas com a AUUE, informadas pelas reuniões e contributos técnicos prévios das
reuniões UDG e UATPG e de trabalho específico resultante da gestão e monitorização da
AUUE.
A reunião prevista na PPUE deverá assumir um formato digital, com a participação de cerca
de 50 a 70 pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir apresentações por
diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se espera a intervenção da
maioria dos participantes.

Outras reuniões
Para além das reuniões do calendário formal da PPUE em matéria de assuntos urbanos, a DGT
deverá promover um conjunto de reuniões de carácter mais estrito, de programação e
negociação das agendas técnicas e de organização dos diversos eventos. Aqui se incluem:

Grupo Informal da AUUE, 2 de março e 29 de abril (a confirmar)
Reuniões com os organismos públicos e autarquias parceiros da AUUE e sectores
interessados no desenvolvimento urbano com vista a conhecer e debater as perspetivas
nacionais para a renovação da AUUE.
A reunião deverá assumir um formato digital, com a participação de cerca de 20 a 30
pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir apresentações por
diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se espera a
intervenção da maioria dos participantes.

TRIO &UA, 13de abril
Reunião com o apoio do EUKN, junta os membros do Trio e alguns parceiros da AUUE
(incluindo EM, cidades e instituições europeias) no debate em torno de tópicos críticos
para o processo de revisão da AUUE, complementando e preparando o debate a realizar
nas reuniões UATPG, UDG e DGUM.
A reunião deverá assumir um formato digital, com a participação de cerca de 20 a 30
pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir apresentações por
diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se espera a
intervenção da maioria dos participantes.

Outras reuniões, diversas datas
Pequenas reuniões, onde se incluem as reuniões mensais do TRIO, as operacionais com
o Secretariado URBACT e EUKN e as bilaterais com a COM ou outra instituição.
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1.2. Agendas técnicas
As prioridades e tarefas da PPUE em matéria de assuntos urbanos estão definidos no Programa do TRIO
Alemanha-Portugal-Eslovénia e enquadradas pelo documento de implementação da Nova Carta de
Leipzig (NCL) adotado pelos Ministros em 30 de novembro de 2020 e pelo horizonte de nova reunião
ministerial em Ljubljana em novembro de 2021 para renovação da AUUE. Assim, a PPUE tem como
orientação e prioridade a implementação da Nova Carta de Leipzig no quadro do programa do TRIO.
Todas as reuniões técnicas previstas – DGUM, UDG e UATPG, têm esta orientação como referência e
partilham um conjunto de sessões que vão desenvolvendo blocos de trabalho ao longo da Presidência,
culminando na reunião DGUM (a ordem não corresponde necessariamente à ordem das sessões em cada
reunião). Para o desenvolvimento da maioria destes blocos, a DGT irá contar com o apoio técnico do
secretariado do EUKN enquadrado por um Memorando de Entendimento entre as partes a celebrar em
janeiro.

Bloco A. Introdução e prioridades nacionais
Este bloco tem um carácter introdutório e informativo. Poderá incluir uma breve
apresentação sobre desenvolvimento urbano em Portugal e uma apresentação da Comissão
Europeia sobre a política de coesão e a European Urban Initiative (EUI).
A Iniciativa Nacional Cidades Circulares, enquanto programa inspirado no URBACT e na AUUE,
também deverá ser apresentada nas reuniões UDG e DGUM, em articulação com o PolicyLab
do EUKN sobre processos de co-aprendizagem que se deverá realizar entre estas reuniões e
cujas conclusões deverão ser apresentadas na reunião DGUM.

Bloco B. Urban Agenda for the EU
Este constitui o maior bloco e volume de trabalho e deverá ser desenvolvido com o apoio do
EUKN e em colaboração com os colegas do Trio, com a Urban Envoy e visa desenvolver o
plano de trabalhos e os diversos tópicos com vista à revisão da AUUE na reunião ministerial
de Lubljana. Provisionalmente são definidos como sub-blocos temáticos:






A estrutura de governança da AUUE;
A definição dos mecanismos de implementação, incluindo as parcerias
multinível;
A definição dos temas prioritários para as novas parcerias de planeamento de
ação;
Definição de processos de agregação da AUUE para o futuro através da NCL;
O desenvolvimento das diversas linhas da AUUE, incluindo Better Regulation,
Better Knowledge e Better Funding.

Para além das reuniões UATPG, UDG e DGUM, estas matérias deverão ainda ser
desenvolvidas em reunião de trabalho com atores envolvidos nas parcerias multinível
constituídas, incluindo Estados Membros, cidades e instituições europeias.
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Bloco C. Secretariat for Urban Matters (and EUI governance)
Este bloco assume relevância e urgência na primeira metade da PPUE e visa assegurar a
constituição e financiamento pela European Urban Initiative (EUI) de um Secretariado para
os Assuntos Urbanos que apoie o desenvolvimento e implementação da AUUE, bem como a
cooperação intergovernamental em matéria de assuntos urbanos, na sequência do acordado
entre os Ministros no documento de implementação. O carácter de urgência prende-se com
o facto da Comissão pretender lançar o concurso para a entidade gestora da EUI em março,
sendo necessário acautelar previamente a viabilização da pretensão dos Estados Membros
mediante estratégia a definir.
Esta matéria deverá ser tratada e debatida, para além das reuniões UATPG, UDG e DGUM,
em reuniões entre o TRIO e TRIO+ e com a Comissão Europeia.

Bloco D. National Contact Points
Com um carácter menos prioritário, o desenvolvimento dos pontos de contacto nacionais
para as políticas urbanas – incluindo o National Contact Point previsto na NCL, o EUI Contact
Point e o National URBACT Point – deverá ser um tema a tratar nas reuniões UDG e DGUM,
articulado com o calendário de programação do URBACT e da EUI.
Não se preveem eventos e reuniões adicionais sobre este ponto.

Bloco E. AOB
Este bloco tem um carácter informativo no final das reuniões e deverá provisionalmente
incluir

2. Outras ações
Para além das reuniões previstas no calendário PPUE, a DGT deverá organizar e apoiar um conjunto de
outros eventos no primeiro semestre de 2021.

2.1. Eventos PPUE (co)organizados pela DGT
Reunião URBACT MC, 9 e 10 de março
Portugal, através da Subdiretora-Geral do Território, deverá presidir à reunião, organizada
pelo Secretariado do URBACT.

EUKN Policy Lab on co-learning experiences, 15 de abril
O evento será coorganizado com o EUKN no quadro do Memorando de Entendimento e visa
promover um debate entre EM torno de programas e projetos de cooperação e coaprendizagem entre atores do nível local no quadro de prioridades de políticas nacionais de
cidades.
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A reunião prevista deverá ter um formato digital, no qual participarão cerca de 45 a 60
pessoas. Deverão existir apresentações por diversas pessoas e sessões de debate, onde se
espera a intervenção da maioria.. Deverão ser exploradas soluções de interpretação
português – inglês e inglês – português.

2.2. Outros eventos de política de cidades
Webinar InC2, 10 de fevereiro
Com o lançamento do concurso das redes cidades circulares previsto para início do ano, a
DGT deverá promover um webinar dedicado ao regulamento e preparação das candidaturas.
O evento deverá ter um formato digital, no qual poderão participar centenas de pessoas.
Deverão existir apresentações apenas por elementos da DGT e a interação dos participantes
deverá ser assegurada via funcionalidade bate-papo.

Maratona URBACT Redes de Transferência, 4 de março
Conforme previsto no Plano de Trabalhos, o Ponto URBACT Nacional irá promover um evento
de partilha entre as cidades portuguesas participantes em redes de transferência. O
desenvolvimento deste evento será apoiado por dois peritos URBACT.
A reunião prevista deverá ter um formato digital, no qual poderão participar mais de 100
pessoas. Deverão existir apresentações por diversas pessoas e sessões de debate, onde se
espera a intervenção da maioria.

Assinatura dos contratos Redes cidades circulares, março
Com a conclusão do concurso e seleção das redes, a DGT deverá promover um evento
dedicado à celebração dos contratos e lançamento das redes.
O evento deverá ter um formato misto, com uma componente presencial da cerimónia e uma
digital, no qual poderão participar centenas de pessoas. Deverão existir intervenções por
parte de elementos da DGT e convidados, em modelo webinar sem intervenção dos demais
participantes. A DGT deverá assegurar internamente as condições para a realização do
evento.

2.2. Eventos com o apoio institucional DGT
UN Urban Maestro, 17 de março
Com a conclusão do projeto Urban Maestro, o gabinete europeu da UN-HABITAT irá
promover uma sessão de debate com os membros do UDG. Competirá à DGT divulgar o
evento e particpar no mesmo, eventualmente assegurando a abertura institucional.
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ACE Bianual conference on architecture policies, primeira quinzena de junho
A Ordem dos Arquitectos, em conjunto com o Architects' Council of Europe, irá promover a
conferência bianual sobre políticas de arquitectura. Competirá à DGT divulgar o evento, em
particular junto dos membros UDG, e eventualmente participar em alguma sessão.

EUKN Policy Lab on National Urban Policies, junho
O EUKN tem previsto um evento da rede dedicado a políticas urbanas nacionais, tendo a DGT
manifestado interesse em co-organizar, preferencialmente de modo presencial em Lisboa. O
evento visa promover a partilha e debate entre EM do EUKN em torno de políticas urbanas
nacionais e será explorada a participação da OCDE e da UN-HABITAT no quadro do Programa
das Políticas Urbanas Nacionais.
Dependendo da articulação e cooperação com a OCDE e UN-HABITAT, a reunião prevista
poderá desenvolver-se para um modelo de conferência internacional. Deverão existir
apresentações por diversas pessoas e sessões de debate, onde se espera a intervenção da
maioria. Ambas as alternativas – digital e presencial – deverão ser previstas, devendo a DGT
apoiar a organização do EUKN na identificação de espaços e serviços.
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Parte B. Coesão territorial
1. Cooperação intergovernamental
Em cada semestre compete à Presidência do Conselho da União Europeia promover o diálogo e
cooperação intergovernamental em matéria de coesão territorial e organizar as reuniões dos grupos de
trabalho de âmbito europeu para este fim, incluindo a elaboração dos documentos de enquadramento e
suporte às deliberações dos Diretores Gerais e Ministros dos Estados-Membros competentes nestas
matérias. Os pontos seguintes descrevem, respetivamente, as reuniões previstas e a composição da sua
agenda.

1.1. Reuniões
No âmbito da PPUE, Portugal – através da DGT - será responsável pela organização e presidência das
seguintes reuniões informais de cooperação intergovernamental em matéria de coesão territorial:

Territorial Agenda Working Group (TAWG), 24 de fevereiro e 21 de abril
O TAWG foi formulado em 2020, com a adoção da Agenda Territorial 2030 (AT2030), e terá
início na Presidência Portuguesa, substituindo a anterior Task Force for Territorial Agenda.
Forma um grupo operacional de dimensão reduzida constituído a partir do NTCCP, que deverá
reunir duas vezes por semestre um conjunto composto pelas presidências anterior, atual e
próximas, COM, CEMR, CoR e ESPON com vista a apoiar a implementação e acompanhamento
da AT2030.
As duas reuniões previstas na PPUE deverão assumir um formato digital, no qual deverão
participar cerca de 15 a 20 pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir
apresentações por diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se
espera a intervenção da maioria dos participantes.

Network of Territorial Cohesion Contact Points (NTCCP), 23 de março
O NTCCP reúne os pontos técnicos de contacto dos EM e EP e de um conjunto de instituições
europeias e prepara a reunião subsequente dos Diretores-Gerais. Este grupo informal,
reunindo cerca de 40 delegações, constitui a estrutura principal de comunicação e articulação
intergovernamental em matéria de coesão territorial, da AT2030, e de debate sobre assuntos
técnicos prioritários para a respetiva Presidência neste âmbito.
A reunião prevista deverá ter um formato digital, no qual participarão cerca de 45 a 60
pessoas. Deverão existir apresentações por diversos intervenientes, seguidas de sessões de
debate, nas quais se espera a intervenção da maioria dos participantes.

Directors-General forTerritorial Cohesion (DGTC), 19 de maio
Os Diretores-Gerais responsáveis pelo ordenamento e desenvolvimento do território de cada
EM e EP, reúnem-se uma vez por semestre, a convite da presidência rotativa do Conselho da
UE. Representantes de instituições selecionadas da UE e das cidades, incluindo COM, CoR,
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CEMR, BEI e ESPON também são convidados, estimando-se a participação de cerca de 40
delegações.
Esta reunião visa alcançar cooperação intergovernamental de alto nível sobre os principais
desafios que se colocam à coesão territorial no espaço europeu, sendo o propósito
fundamental dos trabalhos colocar a AT2030 em ação, informada pelas reuniões e
contributos técnicos prévios das reuniões do NTCCP e TAWG e de trabalho específico
resultante da gestão e monitorização da AT2030.
A reunião prevista na PPUE deverá assumir um formato digital, com a participação de cerca
de 50 a 70 pessoas, sob a presidência e condução da DGT. Deverão existir apresentações por
diversos intervenientes, seguidas de sessões de debate, nas quais se espera a intervenção da
maioria dos participantes.

Outras reuniões, diversas datas
Para além das reuniões do calendário formal da PPUE em matéria de coesão territorial, a DGT
deverá promover um conjunto de reuniões de carácter mais estrito de programação e
negociação das agendas técnicas. Aqui se incluem:





Reuniões mensais com o ESPON EGTC;
Reuniões com parceiros do projeto-piloto “Climate change adaptation and resilience
through landscape transition’;
Reuniões de concertação interministerial, com a COM e eventuais bilaterais no
âmbito do processo de preparação da iniciativa “Long term vision for rural áreas”;
Reuniões ocasionais do TRIO, com os colegas da Alemanha e Eslovénia.

1.2. Agendas técnicas
Após, nos últimos anos, o NTCCP e DGTC se terem dedicado à revisão da Agenda Territorial (AT), que
culminou na sua adoção a 1 de dezembro de 2020, as prioridades e tarefas da PPUE em matéria de coesão
territorial enquadram-se no esforço de a colocar em ação, em diversas frentes. Se aquando da PPUE 2007,
a DGOTDU se dedicou a desenvolver o plano de ação da AT sob o mote Putting the Territorial Agenda into
action, que foi adotado em reunião ministerial nos Açores em 2007, nesta PPUE 2021 a DGT deverá
dedicar-se ao desenvolvimento de ações concretas, sob o mote Territorial Agenda in action, ancorando
todos os trabalhos e debate em torno deste documento estratégico.
Todas as reuniões referidas anteriormente têm esta orientação como referência e partilham um conjunto
de sessões que vão desenvolvendo blocos de trabalho ao longo da Presidência, culminando na reunião
DGTC (a ordem não corresponde necessariamente à ordem das sessões em cada reunião)

Bloco A. Contexto e prioridades nacionais
Este bloco tem um carácter informativo e visa dar a conhecer a agenda e apresentar
conteúdos nacionais específicos de interesse no contexto de cooperação
intergovernamental. Aqui se deverão incluir a apresentação da publicação Spatial Planning
and Regional Development In Portugal e, eventualmente, do PNPOT e de outras ações
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associadas às prioridades da PPUE, designadamente a importância das florestas no contexto
das alterações climáticas e dos seus serviços dos ecossistemas.

Bloco B. Territorial evidence for a long-term vision of the rural areas
Este bloco respeita ao debate em torno do desenvolvimento rural e da posição do NTCCP e
DGTC relativo ao policy brief a desenvolver pelo ESPON em articulação com a Presidência
portuguesa como contributo de evidências de base territorial para a iniciativa da Comissão
Europeia “Long Term Vision for Rural Areas” no quadro de uma nova estratégia para o
desenvolvimento rural.

Bloco C.Territorial Agenda Implementation
Este bloco respeita ao acompanhamento das ações piloto que se iniciaram no final de 2020,
com particular enfoque na ação “Climate change adaptation and resilience through landscape
transition” liderada por Portugal, bem como no debate sobre procedimentos para novas
ações piloto e outras ações de implementação.

Bloco D. Territorial Agenda Communication
Este bloco respeita ao debate em torno da comunicação da Agenda Territorial, suportada
pelos resultados de inquérito realizado e por um conjunto de ações de comunicação
promovidas pela PPUE, designadamente de dinamização do website.

Bloco E. AOB
Este bloco tem um carácter informativo no final das reuniões e deverá provisionalmente
incluir apresentações das futuras presidências nas reuniões NTCCP e DGTC. Poderá ainda
incluir outras eventuais apresentações da COM ou de EM.

2. Outras ações
Para além das reuniões previstas no calendário PPUE, a DGT deverá desenvolver um conjunto de ações
no primeiro semestre de 2021, que incluem publicações e eventos.

2.1. Publicações da DGT
Spatial planning and regional development in Portugal
A DGT está a desenvolver com a Faculdade de Arquitectura e o Instituto de Ciências Sociais
os conteúdos e a promover a paginação de uma publicação dedicada ao ordenamento do
território e desenvolvimento regional em Portugal. Prevê-se a sua conclusão e apresentação
na reunião NTCCP, a 23 de março e a posterior disponibilização do documento on-line.
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National Spatial Planning Policy Program
A DGT está a traduzir e paginar a versão em inglês do PNPOT. Prevê-se a conclusão e
apresentação da parte estratégica na reunião NTCCP, a 23 de março.
Prevê-se a disponibilização do documento on-line.

2.2. Eventos coorganizados com o ESPON
ESPON Joint session Pilots LAB TA2030,18 de fevereiro
A DGT e o ESPON irão coorganizar um laboratório com os parceiros das ações-piloto, com
vista à identificação do apoio e colaboração do ESPON no desenvolvimento dos trabalhos. A
DGT deverá envolver os parceiros e apoiar o ESPON na organização e conteúdos.
A reunião prevista deverá ter um formato digital, no qual participarão cerca de 20 a 40
pessoas. Deverão existir apresentações por diversas pessoas e sessões de debate, onde se
espera a intervenção da maioria dos participantes.

ESPON online workshop with PT stakeholders, 31 de março
A DGT e o ESPON irão coorganizar um workshop enquadrado no projeto ESPON TITAN‘Territorial Impacts of Natural Disasters’, com uma Spin-Off para Portugal –SOPORT, que visa
informar e contribuir para a implementação do Programa de Reordenamento e Gestão da
Paisagem das Serras de Monchique e Silves e o seu desenvolvimento enquanto ação piloto
da Agenda Territorial. A DGT deverá identificar e envolver os parceiros e colaborar com o
ESPON na organização e na definição dos conteúdos e objetivos. A reunião prevista deverá
ter um formato digital.
Deverão ser exploradas soluções de interpretação português – inglês e inglês – português.

ESPON TNO online conference on Landscape Transition, 27 de maio
No quadro das atividades Transnational Outreach do ESPON, deverá ser organizada uma
conferência dedicada ao âmbito da ação piloto liderada por Portugal, ‘Climate change
adaptation and resilience through landscape transition’. A DGT deverá divulgar o evento e
apoiar a organização.

ESPON Week, 14 a 18 de junho
No quadro da PPUE, a DGT deverá apoiar o ESPON na realização da semana ESPON, que inclui
as reuniões ESPON MC, Joint Working Group (JWG) e ESPON Contact Points, bem como o
seminário ESPON, que se prevê seja dedicado à recuperação e resiliência no contexto da
pandemia COVID-19 e às áreas rurais em declínio demográfico (shrinking rural áreas), e no
qual serão também apresentados os resultados preliminares do projeto spin-off TITANSOPORT.
A DGT deverá assegurar apoio institucional, técnico e logístico, assegurando apoio ativo na
definição do programa e intervenientes no seminário e na sua divulgação. Deverá ser
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ponderada a possibilidade de acolher uma comitiva do ESPON para realizar as reuniões
digitais JWG e MC em Lisboa. Deverá também ser prevista a possibilidade de acolher e coproduzir com o ESPON em Lisboa uma sessão presencial de debate transmitida via digital no
âmbito do seminário.

2.3. Comunicação da Agenda Territorial
Website Territorialagenda.eu
A DGT deverá ficar responsável pelo desenvolvimento e dinamização do website criado pela
Presidência Alemã, incluindo a produção de notícias e a angariação de artigos entre os
membros do NTCCP.

Outras ações
A DGT deverá desenvolver as ações viáveis consideradas de elevada prioridade pelos
membros do NTCCP na sequência de inquérito promovido no final de 2020.
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Parte C. Cadastro
Em cada semestre compete à Presidência do Conselho da União Europeia organizar e presidir à
Conferência Plenária do Comité Permanente de Cadastro (PCC) da União Europeia. Os pontos seguintes
descrevem, respetivamente, as reuniões previstas e a composição da sua agenda.

1. Reuniões
No âmbito da PPUE, Portugal – através da DGT - será responsável pela organização e presidência da
seguinte reunião informal de cooperação intergovernamental:

Conference and Plenary Meeting of PCC in the EU, meados de Maio
Os Diretores-Gerais responsáveis em matéria de cadastro de cada EM, reúnem-se uma vez
por semestre, a convite da presidência rotativa do Conselho da UE. Nestas reuniões podem
também participar, com o estatuto de observadores, várias instituições cuja atividade
também esteja ligada direta ou indiretamente ao cadastro.
A conferência e reunião previstas na PPUE realizam-se durante dois dias devendo assumir um
formato digital. A PCC envolve a participação de cerca de 75 pessoas. Os trabalhos decorrem
sob a presidência e condução da DGT. Os diversos intervenientes deverão realizar
apresentações, conforme agenda previamente apresentada pela Presidência. No final do 2º
dia será efetuada, em formato digital, a transição da bandeira “símbolo” do evento,
assegurando-se deste modo a passagem do testemunho para a presidência eslovena.

2. Agenda temática
Durante a PPUE, os representantes dos EM vão analisar e debater os desafios e os contributos do cadastro
para a descarbonização da economia e da sociedade. O tema “Cadastre - contributions for a low carbon
economy and society”, insere-se num dos eixos estratégicos da Presidência Portuguesa “Construir uma
Europa Verde, Neutra em Carbono”.
No âmbito da preparação da Conferência será lançado um inquérito sobre o tema proposto, sendo
expectável obter um alargado número de respostas por parte dos Estados Membros. Pretende-se ainda
efetuar a atualização do Estudo Comparativo dos Sistemas de Cadastro na EU.
O lançamento do inquérito e a atualização do Estudo Comparativo serão efetuados com a colaboração do
EuroGeographics (organização internacional independente sem fins lucrativos que representa as
Autoridades de Cartografia, Cadastrais e de Registro de Terras da Europa).
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Parte D. Conteúdos síntese e assuntos gerais
1. Lista cronológica de eventos
A tabela seguinte apresenta a lista síntese dos principais eventos por ordem cronológica, com
identificação do formato, quantidade prevista de participantes no total, de participantes da DGT e das
principais necessidades de logística. Encontram-se ainda destacados com fundo azul os eventos principais
do calendário da PPUE presididos e organizados pela DGT.

Data

Descrição

Particip

DGT

10/02

Webinar InC2
Redes Cidades Circulares

>300

7

18/02

ESPON Lab
TA2030 Pilot actions

~ 30

6

24/02

Meeting TAWG

~ 20

10

25/02

Meeting UATPG

~ 20

8

02/03

Reunião GIAUUE

~ 30

5

04/03

Webinar URBACT
Redes de Transferência

>100

4

??/03

Evento InC2
Contratos das Redes

>100

8

~ 35

2

09-10/03 Meeting URBACT MC
23/03

Meeting NTCCP

~ 50

10

24/03

Meeting UDG

~ 50

8

31/03

ESPON workshop
Landscape Transition

~ 30

6

13/04

Meeting TRIO &
UAEU partners

~ 20

6

15/04

EUKN policy lab
Co-learning

~ 50

6

21/04

Meeting TAWG

~ 20

10

22/04

Meeting UATPG

~ 20

8

29/04
(tbc)

Reunião GIAUUE

~ 30

5

19/05

Meeting DGTC

~ 70

11

20/05

Meeting DGUM

~ 70

9

??/05

Conference and Plenary
Meeting PCC

~ 75

4

??/06

EUKN Conference
National Urban Policies

>100?

6

14/06

Meeting ESPON MC
(ESPON Week)

~ 35

2
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Data

Descrição

Particip

DGT

14-15/06

Meeting ESPON JWG
(ESPON Week)

~ 20

2

15-16/06

ESPON Seminar
(ESPON Week)

>100

8

17-18/06

Meeting ESPON CP
(ESPON Week)

~ 50

2

Interpret
PT/ENG

2. Imagem e comunicação PPUE
Toda a comunicação externa e documentos produzidos no âmbito da PPUE deverão cumprir com as
normas de identidade visual aprovada pela Estrutura de Missão da PPUE e partilhar modelos
desenvolvidos com o apoio de designer gráfico contratado para o efeito. No decurso da PPUE será
necessário assegurar a formatação e paginação de documentos e apresentações de apoio às reuniões.
A DGT ficará responsável pela estratégia de divulgação através da utilização dos diversos canais de
comunicação ao seu dispor, possibilitando uma adequada publicitação e acompanhamento de todas as
atividades no âmbito da PPUE. Será privilegiado o recurso às tecnologias de informação e comunicação,
pelo seu potencial para a divulgação rápida, eficaz e facilmente atualizável.
A página digital da DGT terá um separador específico no qual serão publicitadas notícias e publicados
conteúdos referentes às atividades da PPUE sob a responsabilidade da DGT. Este meio de acesso permitirá
ao público em geral contactar com as diversas temáticas, obter informação mais detalhada sobre cada
um dos assuntos e acompanhar a informação oficial atualizada. Os seus conteúdos serão interativos,
possibilitando a obtenção de dados sobre a PPEU21.
Através do Portal será disponibilizado um acesso direto a todos os dados relativos a informação de
enquadramento, documentação especifica, calendário de atividades, noticias, galeria de imagens,
ligações úteis, E-Newsletter e formulário de subscrição. Preconiza-se ainda outros meios de comunicação
e divulgação, incluindo brochuras e folhetos digitais, newsletters publicadas pela DGT, suporte gráficos
físicos e publicações em redes sociais.

3. Equipas técnicas e pontos de contacto
As equipas técnicas são coordenadas pela Subdiretora-Geral do Território responsável pela área do
ordenamento do território e compõe-se de três equipas temáticas, duas sediadas na Direção de Serviços
de Ordenamento do Território (DSOT)e uma da Direção de Serviços de Informação Cadastral (DSIC) e uma
equipa transversal sediada na Direção de Serviços de Planeamento e Relações Institucionais,
Comunicação e Apoio (DSPRI).
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Assuntos urbanos
A equipa PPUE dedicada aos assuntos urbanos é apoiada pelo EUKN e constituída na DSOT por:





Elisa Vilares (coordenação geral e ponto de ligação UDG e DGUM);
Fernando Rosa;
Maria João Matos (ponto de ligação interno para assuntos gerais);
Rita Zina.

Coesão territorial
A equipa PPUE dedicada à coesão territorial é constituída na DSOT por:







Ana Seixas (coordenação geral);
Elisa Vilares (ponto de ligação NTCCP e DGTC);
Fátima Bacharel;
Maria João Matos (ponto de ligação interno para assuntos gerais);
Marta Magalhães (ponto de ligação ESPON);
Patrícia Moreira.

Cadastro
A equipa PPUE dedicada ao cadastro é constituído na DSIC por.








Ana Bordalo (coordenação geral);
Paulo Agostinho Torrinha;
João Francisco Cardoso;
António Paulo da Silva Martins;
Teresa Jacinto;
Maria Gabriela Rocha;
Paula Januário.

Assuntos gerais
A equipa PPUE dedicada aos assuntos gerais é constituída na DSPRI por:





Luísa Esmeriz (coordenação geral);
Paula Camacho;
Maria João Rocha;
Joana Dinis.

Compete-lhe, designadamente:





A gestão orçamental e de aquisição de serviços;
Articulação com a Secretaria-Geral do Ambiente;
A organização, logística e contratação de serviços necessários;
O controlo sobre as normas gráficas e a preparação de materiais de comunicação.
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