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ATIVIDADES   INÍCIO FIM PRIORIDADE 

Publicação da PNAP. 2017 2017 1 

Identificação parceiros relevantes (por grupos) e elaboração de base de 
dados com respetivos contactos. 

2017 2017 1 

Preparação de conteúdos para apresentação da PNAP aos potenciais 
parceiros. 

2017 2017 1 

Realização de reuniões de prospeção e angariação de parceiros. 2017 2017 1 

Constituição de uma rede de pontos-focais que integre as entidades da AP e 
de uma rede de parceiros, alargando a iniciativa a outras entidades. 

2017 2017 1 

Desenvolver uma estratégia e um plano de comunicação para a PNAP. 2017 2017 1 

Definição participada de critérios para identificação de obras nacionais de 
excelência. 

2017 2017 2 

Identificação de falhas e/ou lacunas nos processos de contratação pública 
em matérias de arquitetura e paisagem. 

2017 2017 2 

Definição de critérios de melhoria dos processos de contratação pública, 
assegurando a participação pública na definição dos mesmos. 

2017 2017 2 

Elaboração de proposta para integração dos critérios definidos nos 
processos de contratação pública relativos à arquitetura e paisagem. 

2017 2017 2 

Apresentação de proposta para integração dos critérios definidos nos 
processos de contratação pública relativos à arquitetura e paisagem. 

2017 2017 2 

Desenvolvimento da estrutura e primeiros conteúdos para o portal da PNAP. 2017 2017 1 

Disponibilização online do portal da PNAP e divulgação do mesmo nos sites 
dos membros da CAAP.  

2017 2017 1 

Integração, no portal da PNAP, de mecanismos de participação pública. 2017 2017 1 

Contacto e envolvimento dos parceiros na elaboração de conteúdos para o 
portal.  

2017 2017 1 

Identificação de prémios já existentes, divulgação dos mesmos no Portal da 
PNAP e junto dos principais parceiros. 

2017 2017 1 

Realização de evento anual/conferência. 2017 2017 1 

Edição do Prémio Nacional da Paisagem. 2017 2017 1 

Elaboração e assinatura de protocolos nos casos aplicáveis. 2017 2019 1 

Levantamento das principais iniciativas enquadráveis na PNAP. 2017 2020 1 



 

Realização de reuniões com a rede de parceiros para identificação de 
sinergias e atividades concorrentes para a implementação da PNAP. 

2017 2020 1 

Articulação de iniciativas enquadráveis na PNAP e respetiva divulgação. 2017 2020 1 

Identificação dos fóruns europeus e internacionais relevantes e potenciais 
parceiros internacionais nas áreas visadas pela PNAP.  

2017 2020 2 

Divulgação dos fóruns à rede de parceiros e no portal PNAP, bem como de 
eventuais resultados decorrentes dessa participação no portal da PNAP. 

2017 2020 2 

Identificação dos programas de cooperação que poderão acolher projetos no 
âmbito da PNAP. 

2017 2020 2 

Divulgação dos programas de cooperação internacional à rede de parceiros 
no portal da PNAP.   

2017 2020 2 

Divulgação de projetos de cooperação no âmbito da PNAP e dos respetivos 
resultados no portal da PNAP.  

2017 2020 2 

Prestar as contribuições no âmbito dos processos legislativos aplicáveis, 
sempre que solicitadas, tendo em conta os fundamentos e os objetivos da 
PNAP. 

2017 2020 1 

Publicitar aos parceiros e ao público em geral, recorrendo nomeadamente 
ao Portal da PNAP, as iniciativas que possam ser objeto de consulta pública. 

2017 2020 1 

Divulgação dos processos de consulta pública no portal da PNAP e nos sites 
dos parceiros, sempre que aplicável.  

2017 2020 2 

Alimentação do portal da PNAP. 2017 2020 1 


