
 
 

 

 

 

Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção 

 

Designação do projeto: PAQI 2016-2018 - Programa de Apoio à Qualificação da Oferta e à Gestão 

de Inovação no Setor AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção 

Código do projeto:  NORTE-02-0853-FEDER-000124 

Objetivo principal: Foram definidos os seguintes objetivos operacionais (OP): • OP1 - Reforçar as 

competências e know-how do setor AEC, privilegiando a realização de ações de caráter específico e 

capazes de alavancar as competências e a competitividade do tecido empresarial; • OP2 - Reforçar a 

capacidade exportadora e de internacionalização das PME AEC da região, contribuindo para 

alavancar a presença do tecido empresarial do setor nos mercados internacionais; • OP3 - Fomentar 

as atividades de IDI privilegiando o estabelecimento de parcerias entre as PME AEC e as entidades 

do SI&I da região para a concretização de projetos nacionais e internacionais, sobretudo em áreas 

prioritárias alinhadas com as oportunidades inerentes aos programas de financiamento existentes; • 

OP4 - Incentivar as PME AEC da região Norte a implementar Sistemas de Gestão da Inovação; • OP5 

- Disseminar o melhor conhecimento internacional disponível no setor, por via do desenvolvimento 

e fomento da utilização de uma ferramenta de apoio à realização de ações coletivas de vigilância 

tecnológica. Importa ainda destacar que a PTPC pretende, numa lógica de conciliação com outros 

projetos a realizar pelos agentes do setor na região Norte, designadamente a AICCOPN que tem em 

curso iniciativas na vertente da internacionalização (o projeto Rede Internacional da Construção 

Portuguesa, que pretende criar um branding para o setor na região Norte e assim abordar mercados 

estratégicos como a América Latina e alguns países da Europa) e de qualificação (projeto apresentado 

ao Aviso Norte 53-2016-07 que pretende implementar uma série de ações de qualificação na fileira 

da reabilitação urbana), apostar numa estratégia de complementaridade valorizadora das PME AEC 

da região Norte 

Região de Intervenção: Norte  

Entidade beneficiária: PTPC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO – 

ASSOCIAÇÃO 

Data de aprovação: 31/03/2021 

Data de Início:  01/05/2017 



 
 

 

 

Data de conclusão: 20/03/2020 

Custo total elegível: 399 513,76 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 339 586,05 € (FEDER) 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O projeto PAQI 2016-2018 integra 4 

ações distintas, as quais contemplam um conjunto de atividades relevantes e coerentemente 

organizadas que procuram criar condições para incentivar a qualificação da oferta e, bem assim, a 

competitividade do tecido empresarial, designadamente as PME AEC da região norte, por via do 

fomento de atividades de IDI e do reforço da competência exportadora e de internacionalização. 

 Os resultados esperados da Ação 2, por atividade, são os seguintes: 

Plano Estratégico de Inovação e Competitividade para o setor AEC até 2020 

A definição de uma estratégia para o setor AEC, estruturada em torno de um cenário consolidado a 

protagonizar pelas diversas entidades do setor, potenciador da internacionalização das PME, em 

particular as PME AEC da região Norte. 

Programa de capacitação em torno de temáticas prioritárias para as PME AEC da Região Norte 

A implementação de 4 iniciativas de capacitação empresarial em torno de áreas como a 

internacionalização (acesso a mercados específicos), empreendedorismo, tecnologias da informação 

aplicadas à construção, sistemas de qualificação para a reabilitação/regeneração do edificado e do 

património, entre outras julgadas relevantes. 

Working groups de exportação 

A PTPC perspetiva que os trabalhos a empreender permitam (i) rever e adaptar a oferta de produtos 

e serviços das PME AEC da região Norte às necessidades específicas dos mercados internacionais, (ii) 

aumentar os contactos internacionais estabelecidos e, bem assim, (iii) o volume de exportações das 

PME participantes, diversificando ao mesmo tempo os mercados externos. 

Sessões públicas de sensibilização, informação e demonstração para apoio à implementação de 

Sistemas de Gestão de Inovação 

A capacitação das PME AEC da região Norte e dos seus colaboradores para a implementação e gestão 

de Sistemas de Gestão da Inovação. 

Ferramenta de apoio à realização de atividades de vigilância tecnológica 

A disponibilização de uma ferramenta de vigilância tecnológica às PME do setor AEC e a produção de 

relatórios síntese semestrais cujo conteúdo incluirá artigos técnico-científicos, patentes e 

experiências de obra, assim como notícias tecnológicas relevantes para o universo de PME do setor 

AEC. 

Sessões de trabalho entre as PME AEC da Região Norte e entidades do SI&I 

No que respeita os resultados esperados, destacam-se como principais metas e indicadores o número 

de associados participantes, o número de consórcios criados e o número de candidaturas elaboradas 

e submetidas por tipo de programa de financiamento. É objetivo da PTPC criar as condições 

necessárias para que possam ser desenvolvidos 6 projetos de I&DT entre os participantes nas 

atividades do projeto.  

 


