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Prelúdio Digital do Projeto

PAQGreen

Ontem, dia 16 de março, quarta-feira, pelas 09h30, decorreu o Prelúdio Digital do
Projeto “PAQGreen - Programa de Apoio à Qualificação para o Green Deal”,

organizado pela PTPC/Cluster AEC.

O evento permitiu introduzir publicamente o PAQGreen, a apresentação dos objetivos do

projeto e a sensibilização dos stakeholders para as temáticas relacionadas com o Green

Deal. Contando, num primeiro momento, com uma breve apresentação do projeto, seguiu-

se um debate acerca de oportunidades de financiamento para o setor AEC. O painel de

notáveis oradores contou com Rita Moura (PTPC/ Cluster AEC), António
Lorena (3DRIVERS), Teresa Presas (Magellan Circle), Paula Trindade (LNEG), Anabela
Carvalho (ANI) e Francisco Sá (IAPMEI). 

Melhorar a competitividade das PMEs é prioridade para este projeto, que procura

qualificar o setor AEC para o desenvolvimento de eco-inovações que permitam novos

produtos e serviços que antecipem e respondam às exigências futuras. As ações a

desenvolver irão produzir e disseminar os impactos do Green Deal no setor, antecipar e

contribuir para a definição de critérios de compras públicas ecológicas e contribuir para a

cooperação e coopetição entre PMEs. 
 

Atividades PTPC / Cluster AEC

METABUILDING: Abertura da 2.ª Convocatória
GROW/HARVEST

 

No passado dia 3 de março, a PTPC organizou a Sessão de Apresentação da
2.ª Convocatória GROW/HARVEST, inserida no projeto METABUILDING. 

A sessão teve como principal objetivo a apresentação da 2.ª Call, existindo
também espaço para o esclarecimento das suas dúvidas relativas ao
financiamento. A gravação da sessão poderá agora ser (re)vista, através do
seguinte link, estando também disponível para consulta a apresentação com
todas as informações sobre a abertura da call. 

Direcionada para PMEs dos setores industriais de construção, fabricação de
aditivos e soluções baseadas na natureza, a 2.ª
Convocatória GROW/HARVEST financia projetos colaborativos de, pelo
menos, 2 PMEs, com uma duração de 6 meses, dando preferência a projectos
intersetoriais e transfronteiriços. Estes deverão concentrar-se no co-
desenvolvimento e demonstração de tecnologias. O montante máximo de
apoio financeiro é de 60 000 € por projeto e as candidaturas estão abertas até
dia 25 de maio de 2022.

Investimentos nas Infraestruturas Ferroviárias
Nacionais 

 

Em seguimento dos investimentos em curso no âmbito do PLANO FERROVIA2020, e dos

programados no PLANO NACIONAL de INVESTIMENTO PNI2030, a PFP – Cluster da

Ferrovia, em parceria com a PTPC/Cluster AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, e

a IP-Infraestruturas de Portugal, organizaram uma sessão informativa, no passado dia

15 de março, terça-feira, relativa a investimentos nas infraestruturas ferroviárias
nacionais. 

O evento físico contou com o seguinte programa: 

Abertura e enquadramento – Presidente da PFP: Eng.º João Figueiredo 

Apresentação dos Investimentos da IP – Vice-Presidente da IP, Engº Carlos Fernandes 

Perguntas e respostas 

A PTPC esteve representada na Sessão de Abertura do evento pelo Eng.º Jorge Nandin
de Carvalho, Membro Vogal da Comissão Executiva da PTPC/Cluster AEC.

 
COTEC Portugal | 2.ª Edição Prémios Alfredo da Silva - Bolsa de
Investigação Científica | Candidaturas até 16 de Maio de 2022 

A Fundação Amélia de Mello e a COTEC Portugal vão apoiar projetos de investigação

científica no domínio da inovação tecnológica, mobilidade e indústria. 

Esta iniciativa tem como destinatários investigadores, com ou sem afiliação às Instituições

de Ensino Superior (IES) e outras instituições congéneres de investigação. 

Poderão encontrar neste link toda a informação sobre a Bolsa de Investigação Científica

em Inovação Tecnológica, Mobilidade e Indústria, bem como algumas peças de

comunicação e regulamento. Esta informação e o formulário de candidatura da Bolsa

encontram-se disponíveis na página da iniciativa.

SmartAgriHubs
            
O que é: Open Call para projetos

coordenados por Digital Innovation Hubs

(DIHs) que visem serviços de apoio à

transformação digital no domínio

agroalimentar. Os projetos deverão

desenvolver, inovar, disponibilizar, validar

e/ou melhorar os serviços prestados pelos

DIHs e devem ter como objetivo apoiar o

estabelecimento e a realização de

atividades de inovação digital por

comunidades e redes agroalimentares.

Para os 3 a 12 meses de duração

prevista, estima-se que € 50.000 e €

200.000 permitiriam apoiar os projetos

propostos de forma adequada, sendo que

há um limite máximo por entidade €

100.000, no âmbito de uma ou várias

subvenções. 

Para quem: Indivíduos ou grupos/redes

que façam parte da região do DIH ou dos

vários DIHs participantes no projeto.

Outras organizações além do DIH

coordenador também podem participar, se

oferecerem serviços de inovação em

cooperação com o DIH coordenador ou

outros DIHs envolvidos no projeto

proposto. 

Candidaturas até: 29 de junho de 2022,

às 16h portuguesas. 

Mais informação aqui

 

EOSC Future

O que é: Fornecimento de ferramentas

técnicas para organizar e administrar os

resultados da Research Data Alliance

(RDA). Os candidatos devem demonstrar

compreensão das normas técnicas, dos

resultados e especificações das

instalações e dos requisitos de

manutenção. O programa oferecerá 1

bolsa de no máximo € 40.000 para apoiar

o trabalho nesta área. A duração

estimada da atividade é de 8 a 12 meses,

com data de início no princípio de 2022. 

Para quem: Grupos / instituições de

investigação ou PMEs residentes na UE

ou país associado. 

Candidaturas até: 15 de março de 2022,

às 16h portuguesas. 

Mais informação aqui

 

 
Incentivo Fiscal à Capitalização das Empresas 

A existência de níveis adequados de capitalização nas empresas é essencial para manter

o equilíbrio financeiro, suportar o crescimento e assegurar, a prazo, a sua

sustentabilidade. O reforço dos capitais próprios não só contribui para a melhoria da

imagem externa da empresa, na sua relação com financiadores e outros parceiros de

negócios, como permite maior capacidade de resiliência perante ciclos económicos

adversos. Este aumento de capital permite fortalecer o rácio de solvabilidade e garantir a

autonomia financeira das empresas. 

  

Neste contexto, as empresas têm ao seu dispor um benefício fiscal que incentiva ao

recurso a capitais próprios, ao invés do financiamento através de capitais alheios: “A

remuneração convencional do capital social”. 

Saiba como pode aceder a este incentivo fiscal para promover o reforço da capitalização

da sua empresa, neste vídeo realizado pelo IAPMEI, em parceria com a Ordem dos

Revisores Oficiais de Contas e da Ordem dos Contabilistas Certificados. 

#VamosAvançarJuntos

 
Shift2Future | Acelerar a transição digital das PME 5/2022 

O projeto Shift2Future aposta na aceleração da transição digital das PME preparando-as

para a economia 4.0. 

É desenvolvido em parceria com o ISQ, o IAPMEI, o CTCV, a TecMinho e a Universidade

de Aveiro, e tem curso um conjunto de iniciativas, com destaque para a sensibilização e

informação, diagnósticos de maturidade digital assistidos por facilitadores especializados,

bem como a criação de planos de ação visando a implementação de soluções i4.0. 

  

Na dimensão Transição Digital do PRR estão previstas reformas e investimentos

significativos nas áreas da digitalização de empresas. Estes desafios, devem ser

encarados como uma oportunidade de ganhos de mercado e de eficiência da sua

atividade, potenciando a sua competitividade, sendo o acesso a conhecimento e a

ferramentas úteis essenciais para acompanhar e consolidar as mudanças necessárias. 

Saiba mais sobre o Shift2Future neste vídeo realizado pelo IAPMEI, ou consulte o website

do projeto.

Sabia que? 

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção/ Cluster AEC está mais
próxima de si! Siga-nos no Facebook e LinkedIn e fique a par de todas as novidades

sobre o setor.

ptpc.pt

(Re)veja a sessão aqui!

Saiba mais!
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