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Agenda Mobilizadora do Setor AEC

passa para 2ª fase de avaliação

A Agenda Mobilizadora “Industrialização da Construção – Do ‘estaleiro’ para a ‘fábrica’, um

novo paradigma do setor para o século XXI” na qual o Cluster AEC participa foi, no dia 29 de

novembro de 2021, avaliada com “Muito Bom” e passou assim para a segunda fase do

escrutínio. Esta agenda, resultante de um concurso de ideias para o PRR, conseguiu assim ver

reconhecida a importância para a economia, sustentabilidade e resiliência nacional e foi uma das

eleitas de um processo de candidatura com uma adesão nunca vista antes. 

A candidatura, liderada pela Mota-Engil, em parceria com a Teixeira Duarte - Engenharia e

Construções, é composta por um consórcio de 10 empresas de diferentes dimensões e

tipologias, grandes empresas, PME, empresas de projeto, construção, equipamento,

materiais, “end users”, 11 ENESII, incluindo o Laboratório Colaborativo para o Ambiente

Construído (BUILT CoLAB), o Laboratório Colaborativo para a Economia Circular

(CECOLAB Circular Economy) e Universidades, 2 Clusters de Competitividade (AEC e

FRV) e 6 parceiros estratégicos que mostraram interesse nos produtos e serviços

resultantes. 

É uma candidatura que propõe mudar a forma como se constrói em Portugal, promovendo assim

a “industrialização” do setor da construção, conceito inovador até agora não verdadeiramente

explorado. As tecnologias digitais serão, assim, o elemento capaz de despoletar as necessárias

transformações, desde a modernização dos processos até ao esforço conjunto necessário à

Twin Transition. Em termos gerais, a Agenda abraça várias áreas conexas com a modularização

e a automatização da produção fora do local da obra (offsite), a automatização da montagem no

local, a diminuição do tempo de construção e dos custos associados, a adoção de novos

processos e materiais, a digitalização de produtos e processos e, ainda, a segurança no local de

trabalho e a sustentabilidade da totalidade do ecossistema subjacente ao setor da construção. 

Esta candidatura decorre do Aviso N.º 01/C05-i01/2021, que convida à manifestação de interesse

para desenvolvimento de projetos no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação

Empresarial. A dotação afeta ao presente concurso é de 930 milhões de euros, dos quais

558 milhões de euros estão alocados para as Agendas Mobilizadoras para a Inovação

Empresarial e 372 milhões de euros para as Agendas Verdes.

 

10º Fórum PTPC/Cluster AEC

O 10º Fórum Estratégico PTPC/Cluster AEC, cujo tema foi Twin
Transition: Digitalização, Digital Twin & Sustentabilidade, e Circularidade,
teve lugar ontem, num formato totalmente online, via Zoom. A assistir
estiveram mais de 120 participantes, que puderam ouvir o Secretário de
Estado da Economia, Dr. João Neves, no início da sessão, que contou ainda
com a intervenção da Eng.ª Laura Caldeira, do LNEC, bem como
apresentações da PTPC e do Built CoLab, respetivamente pelo Eng.º Luís
Gomes, da Mota-Engil, e pelo Eng.º Paulo Fonseca, do Built CoLab. A
Deloitte, através do Dr. Miguel Taborda, relatou também a todos o estado de
maturidade digital do setor AEC através da apresentação do seu estudo. 

Na segunda parte desta sessão, que celebrou os 10 anos da PTPC/Cluster
AEC, o mote foi dado pela keynote da Dr.ª Isabel Pinto-Seppä, coordenadora
da parceria Built4People do Horizonte Europa, para o debate, moderado pela
Presidente da PTPC, a Eng.ª Rita Moura, e que contou com intervenções
da Dr.ª Alexandra Carvalho, Diretora do Fundo Ambiental, Eng.º Pedro
Guedes Pinto, do IMPIC, do Prof. António Aguiar Costa, Diretor de
Investigação do Built CoLab, do Prof. Manuel Pinheiro, do Instituto Superior
Técnico, e do Presidente da Estrutura Recuperar Portugal, o Dr. Fernando
Alfaiate. 

Pode assistir aqui à sessão na íntegra e consultar as apresentações neste link.

Atividades PTPC / ClusterAEC

Projeto 
METABUILDING

A nova call SEED do Projeto

METABUILDING está aberta até ao próximo

dia 26 de janeiro de 2022. 

Esta convocatória é a terceira a ter lugar ao

abrigo do Projeto METABUILDING, e a

segunda da modalidade SEED, que pretende

apoiar PMEs com vouchers de até 5.000€

para apoiar a obtenção de serviços no âmbito

dos seus projetos inovadores. 

O projeto METABUILDING visa impulsionar a

inovação das PMEs no setor da Construção,

incentivando a colaboração intersectorial e

transfronteiriça.

Prémio Excelência -
Engenharia para Eng.ª

Rita Moura
A Eng.ª Rita Moura, Presidente da

PTPC/Cluster AEC, foi a personalidade

escolhida para receber o galardão de

'Prémio Excelência' na categoria

Engenharia, no âmbito dos Prémios

CONSTRUIR 2021, do passado dia 13 de

dezembro. Os Prémios CONSTRUIR 2021

foram criados com o objetivo de homenagear

e celebrar o esforço e talento de empresas e

profissionais dos diversos setores da

Construção. 

A sua atribuição é justificada com o

reconhecimento do inegável mérito de quem

o recebe, pela importância de que se reveste

o seu passado e a sua ação em prol da

valorização das boas práticas no Setor.

New European Bauhaus  
Como preparar uma

proposta?
 
No próximo dia 16 de Dezembro, às 15h,

decorre uma sessão de informação, online,

sobre a iniciativa New European Bauhaus no

âmbito do Programa Horizonte Europa.  

Neste webinar iremos conhecer os tópicos do

New European Bauhaus a concurso no

Horizonte Europa e explicar como abordar os

tópicos com base num exemplo concreto. A

sessão contará também com uma

apresentação detalhada do formulário de

candidatura. 

Pode consultar aqui o programa da sessão e

registar-se aqui. Esta sessão é organizada

pelos Pontos de Contacto Nacional do

Cluster 2, Cultura, Criatividade e Sociedade

Inclusiva, da ANI | PERIN. 
 

 

Oportunidades para
financiamento de PMEs

 
Como sempre, a PTPC está atenta a todas

as oportunidades de relevo para as suas

associadas e empresas do setor. Desta feita,

o destaque vai para o TRIGGERS –

Acceleration Program, programa de

aceleração lançado pela Casa do Impacto,

em parceria com o Upcoming Energies

Powered by Galp, o Grupo Ageas Portugal e

a Hovione, e com o apoio da Grosvenor –

House of Investments, direcionado para o

combate à Crise Climática, com o intuito de

apoiar novas ideias e projetos na área

ambiental e a sua transformação em

soluções viáveis e sustentáveis. O programa

inclui mais de 30 000 € em prémios para os

vencedores. 

Para quem: Empreendedores, equipas de

projetos e start-ups 

Candidaturas até: 7 de janeiro de 2022. 

Mais informação aqui. 
 

Pelo potencial interesse partilhamos informação sobre dois novos vídeos do
IAPMEI lançados recentemente, sobre a recuperação de empresas que se
encontrem em Processo Especial de Revitalização (PER) ou em Processo de
Insolvência. 

Estes dois novos vídeos integram um conjunto de cinco apresentações que
permitem conhecer os contornos gerais dos instrumentos de recuperação de
empresas.

1. Recuperação de Empresas em Dificuldade | 6 Sugestões Úteis -
YouTube

2. RERE - Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas - YouTube
3. PER | Processo Especial de Revitalização - YouTube
4. PEVE - Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas - YouTube
5. Recuperação em Insolvência - YouTube

Pelo potencial de interesse, bem como pela pertinência do assunto,
divulgamos também o  Plano de Avisos de Abertura de Concursos do PRR a
lançar nos próximos meses. 

#VamosAvançarJuntos 
 

Boas Festas e um Excelente 2022 

A Plataforma Portuguesa da Construção/ Cluster Arquitectura, Engenharia e
Construção, deseja a todos umas boas festas e um excelente ano novo!
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