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DIGITALbuilt reconhecido como

European Digital Innovation Hub!

O DIGITALbuilt, a iniciativa colaborativa do Cluster de Arquitetura, Engenharia e

Construção, do Cluster da Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP), da ACPMR

- Associação Cluster Portugal Mineral Resources, do BUILT CoLAB, do Centro de

Interface Itecons, do StoneCITI, do CCF - Centro de Competências Ferroviário, do INESC

Technology and Science - Associate Laboratory, da FI Group e da FNWAY Consulting, foi

reconhecido como European Digital Innovation Hub para a Initial Network of European

Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01) do Digital Europe Programme. 

Este reconhecimento é de enorme importância para o DIGITALbuilt, já reconhecido na

rede Nacional, e contribuirá ainda mais para maximizar o seu impacte e área de atuação,

esta agora alargada à Europa. 

Boas notícias para as PMEs e para a Administração Pública, que irão passar a dispor

deste European Digital Innovation Hub para se tornarem ainda mais digitais,

sustentáveis e eficientes. 
 

Mais um pequeno grande passo para o Setor AEC na Twin Transition do Ambiente
Construído!

Atividades PTPC / Cluster AEC

Inquérito PAQGreen para as empresas do Setor AEC

A PTPC está a desenvolver o projeto PAQGreen - Programa de Apoio à Qualificação
para o Green Deal e neste âmbito pretende caracterizar o setor da Arquitetura,

Engenharia e Construção (AEC) na Região Norte, no que diz respeito aos desafios e

oportunidades colocadas pelo Pacto Ecológico Europeu e as mais recentes tendências

sobre sustentabilidade e economia circular. 

Para tal, convidamos à participação nesta importante iniciativa, respondendo a um

inquérito destinado a empresas do setor. 

O preenchimento deverá tomar no máximo 15 minutos. Pode aceder ao inquérito através

de: https://paqgreen.pt/survey/index.php/323154?lang=pt 

Todas as respostas são confidenciais e servirão apenas para caracterização do setor. 

A sua participação é essencial para o sucesso deste estudo, pelo que pedimos que

responda até ao próximo dia 3 de Julho. 

Caso tenha alguma questão, por favor, contacte: survey@paqgreen.pt 
 

CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS - AVISO N.º 01/SI/2022 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM -
Projetos autónomos de formação - Projetos conjuntos de formação 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS CLUSTERS DE COMPETITIVIDADE 

Este AAC visa dar continuidade à concessão de apoio público orientado para a prioridade

de investimento, no contexto da política de clusterização, centrado nas atividades de 7

Clusters de Competitividade, entre eles o Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e
Construção: Entidade gestora: PTPC - Plataforma Tecnológica Portuguesa da

Construção| Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa | +351 218 443 402 | geral@ptpc.pt.  

No âmbito do deste AAC são suscetíveis de apoio os projetos que visem os objetivos e

prioridades enunciadas e que se constituam nas seguintes modalidades:  

• Projetos autónomos de formação, promovidos por empresas em candidatura individual,

sendo estas as beneficiárias da formação;  

• Projetos conjuntos de formação, nos termos da alínea j) do previsto no n.º 2 do artigo

42.º do RECI, promovidos por outro operador, que desenvolve um programa estruturado

de intervenção num conjunto de PME participantes, em candidatura conjunta, sendo estas

as beneficiárias da formação. A candidatura deve ser apresentada apenas por uma

entidade promotora, não sendo admitidas candidaturas em copromoção. 
 

2.ª Convocatória GROW HARVEST | Projeto
METABUILDING

Foi no passado dia 25 de maio de 2022 que as candidaturas para a 2.ª Convocatória

GROW HARVEST encerraram.  

Esta Call tinha como foco o financiamento de projetos focados no co-desenvolvimento

e/ou demonstração de tecnologias, com um valor de até 60.000€. Promovendo a

colaboração transfronteiriça e intersetorial, cruciais para fomentar a inovação nos setores

industriais de construção, reciclagem e economia circular, manufatura aditiva, soluções

baseadas na natureza e tecnologias de informação e comunicação, esta convocatória

permitiu igualmente a criação de importantes parcerias para as empresas portuguesas. 

No total foram submetidas 96 candidaturas, das quais 5 portuguesas, que se encontram

em processo de avaliação.

Eng.º Jorge Nandin de Carvalho é o novo Presidente
da APPC

O Eng.º Jorge Nandin de Carvalho,

vogal da Comissão Executiva da PTPC,

foi recentemente nomeado Presidente da
Direcão da APPC - Associação

Portuguesa de Projectistas e Consultores. 

A PTPC/Cluster AEC felicita o novo

Presidente da APPC, endereçando-lhe os

votos das maiores felicidades e de

sucesso nas realizações e no

desempenho destas suas novas funções. 
 

GALACTICA Travel
vouchers

                                                          
O que é: O projeto GALACTICA visa

apoiar a criação de novas cadeias de

valor industriais em torno dos setores

têxtil e aeroespacial com base em

manufatura avançada, facilitando a

adoção de Sistemas Inteligentes

Industriais e de Internet of Things.

Promove diversos apoios para ajudar as

PMEs a inovar, nomeadamente vouchers

de viagem para:

10 participantes para cada
“learning expedition”, 
20-30 participantes na final do

hackathon, 

30-40 participantes no

Matchmaking B2B e 

10-20 participantes no evento final

do projeto.

A duração prevista de participação é de 1

a 2 dias, dependendo da agenda do

evento. Cada voucher de viagem está

limitado a € 1 000. As PME podem

receber vouchers até 2 000 € de apoio

financeiro e o montante máximo

cumulativo a conceder por PME pelo

projeto GALACTICA não pode exceder 60

000 €. 

Para quem: Cada call individual de

Manifestação de Interesse para receber

um voucher de viagem detalhará os

participantes elegíveis. Em geral, as

chamadas serão abertas a Startups e

PMEs inovadores da UE27 e do Reino

Unido nos setores têxtil, aeroespacial e /

ou de manufatura avançada. Algumas

calls terão participação restrita (por

exemplo, para participar da 2ª final de

Hackathon ou do evento final de

GALACTICA). 

Candidaturas até: 30 de novembro de

2022, às 16h portuguesas. 

Mais informação aqui

GreenOffshoreTech –
Call for Proposals

                                                          
O que é: Serão selecionados até 50

Projetos de Inovação PMEs com o

objetivo de desenvolver novos produtos,

processos ou serviços para Produção e

Transporte Verde Offshore e abordar pelo

menos um dos Tópicos: Advanced

Materials, Advanced Manufacturing &

Digitalisation (IoT, AI, Big data),

Environmental Technologies (Circular

economy – Waste Prevention, Reuse,

Recycle, Recovery), New Energy Carriers

(Hydrogen, Methanol, Ammonia, Lithium-

ion Cell). O GreenOffshoreTech

Consortium oferecerá um programa

acelerador de 3 fases: 

FASE 1 – MATURAÇÃO DA IDEIA: os

projetos classificados no TOP 50

receberão um montante fixo de €5.000

por projeto para desenvolver um plano de

negócios inicial sólido que justifique a

viabilidade da ideia do projeto e receberão

um conjunto básico de Serviços de Apoio

ao Negócio. 

FASE 2 – VALIDAÇÃO DA IDEIA: Os 25

projetos classificados no TOP 25

receberão adicionalmente um montante

fixo de €45.000 por projeto para

desenvolver um protótipo mínimo viável

para validar a ideia do projeto, incluindo a

descrição do projeto e receberão um

conjunto avançado de Serviços de Apoio

ao Negócio. 

FASE 3 – CRESCIMENTO DA IDEIA: Os

13 melhores projetos dos 25 projetos

vencedores do TOP 25 receberão

adicionalmente um montante fixo de €

10.000 por projeto para atividades

relacionadas à promoção e exploração

dos resultados do projeto. 

O TRL (Technology Readiness Level)

esperado no início do projeto deve estar

entre TRL 4-6 e no final do projeto deve

estar entre 5-8 
 
Para quem: PME. 

Candidaturas até: 6 de julho de 2022. 

Mais informação aqui

EOSC Future - RDA
Open Call External
Expert Evaluators

                                                          
O que é: A Research Data Alliance (RDA)

está à procura de avaliadores

especialistas internacionais, de todo o

mudo e com perfil diversificado. Para ser

avaliador é necessário que os individuos

não estejam ligados à RDA e tenham

experiência em área relevante.

Conhecimento sobre o European Open

Science Cloud (EOSC) é um factor

preferencial. Envolvimento ativo anterior

ou atual em grupos de trabalho e de

interesse da RDA é necessário. O ideal é

ter experiência anterior como avaliador na

Comissão Europeia ou noutra agência de

financiamento. A duração da participação

é de 2 anos e meio.

Para quem: Indivíduos especialistas, se

não pertencentes ao EOSC Future Project

Consortium. 

Candidaturas: Serão avaliadas de

acordo com as necessidades, podendo

ser submetidas até dia 30 de junho de

2023 

Mais informação aqui

Indico Founders 2022
Powered by Google for

Startups
                                     
O que é: Programa de aceleração e

investimento que inclui: mentoria,

formação, histórias de fundadores,

palestras com parceiros, apresentações

do ecossistema, apoio à angariação de

financiamento e a oportunidade de ser

incubado no escritório da Indico por um

ano.

Para quem: Start-ups Tech e da

Economia Azul pré-seed com pelo menos

um MVP (minimum viable product), alguns

clientes ou pilotos em andamento e

grande potencial de mercado. 

Candidaturas: Abertas em contínuo. 

Mais informação aqui

Sabia que?

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção/ Cluster AEC irá lançar
brevemente o seu novo website. Siga-nos no Facebook e LinkedIn e esteja atento

às novidades! 

ptpc.pt

Colabore connosco!

Saiba mais

Saiba mais
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