
PLATAFORMA PORTUGUESA TECNOLÓGICA DA CONSTRUÇÃO

A Competence Agenda 
for a Twin Transition

LONDRES  – 7 de Fevereiro 

LONDRES – 7 FEVEREIRO 2023 



CONTEXTO 

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da
Construção – PTPC – organiza esta ação em
Londres com uma Agenda Concreta de um Plano
de Ação focado na promoção do case study e das
boas práticas do cluster e encontros na área das
multilaterais com o BERD.

A Plataforma Tecnológica Portuguesa da
Construção – PTPC – tem uma agenda estratégica
– Criar Valor Sustentável com Inovação – que
incorpora 5 prioridades – Qualidade, Inovação,
Sustentabilidade, Tecnologia e Responsabilidade
Social – que são desenvolvidas neste case study
e portfolios que serão apresentados na sessão e
nos encontros.



Principais Objetivos

Apresentação da 
Iniciativa PRESTIGE e 
do Portfólio 
Internacional

Implementação do 
Plano de Ação no 
contexto da 
Plataforma AEC

Reuniões com o BERD 
para informação e 
atualização sobre 
Oportunidades na área 
Multilateral 

Apresentação do Case 
Study da Fileira 
Portuguesa da Construção



Plano de Ação Operacional 

Reuniões 
com o BERD

Reuniões com o 
BERD para fazer 
uma atualização 
em termos de 
oportunidades na 
área Multilateral

I1

Apresentação 
do CASE STUDY 

I2

Iniciativa 
PRESTIGE 

Visibilidade de 
alguns trabalhos de 
referência da fileira 
portuguesa da 
construção e do seu 
portfólio 
internacional

I3

Apresentação a 
representantes de 
empresas, 
universidades, etc. 
da cadeia de valor 
da fileira e dos seus 
desafios para o 
futuro



REUNIÕES 
COM O 
BERD 

I1

• Reunião com o Board do BERD para 
apresentação do CASE STUDY e da 
Iniciativa PRESTIGE

• Reuniões com os Departamentos do BERD 
aasociados à Agenda Multilateral para 
atualização de informação sobre 
oportunidades para o futuro



Agenda para 
as reuniões 
com o BERD 

1 – Breve Apresentação do CASE STUDY e da
Iniciativa PRESTIGE

2 – Atualização em termos de informações sobre
oportunidades na área das Multilaterais

3 – Discussão de áreas a dinamizar no contexto
da Agenda das Multilaterais

4 – Outros assuntos



APRESENTAÇÃO 
DO CASE STUDY  

I2

• Nesta Sessão – a realizar na Embaixada 
Portuguesa em Londres com uma audiência 
especial – representantes do BERD, 
empresas e organizações do setor, 
especialistas, media – será apresentado o 
Case Study do Setor, que inclui a sua 
estratégia e algumas das suas melhores 
práticas



INICIATIVA 
PRESTIGE

I3

• Nesta Sessão será apresentada a 
Iniciativa PRESTIGE que é uma obra com 
fotografias de arte para promover alguns 
dos principais trabalhos de referência da 
fileira portuguesa da construção –
complementada com um catálogo digital 
de trabalhos internacionais 



Agenda para 
a Sessão na 
Embaixada  

ABERTURA

- Pedro Patricio, Delegado AICEP no Reino Unido

- Rita Moura, Presidente da PTPC

Apresentação - A COMPETENCE AGENDA FOR A
TWIN TRANSITION -

- Luís Gomes, Administrador da PTPC

- João Moutinho, Gestor do BUILT CoLAB

Apresentação - A INICIATIVA PRESTIGE

- Rita Moura, Presidente da PTPC

Debate, seguido de Cocktail



DOCUMENTOS 
DE SUPORTE 

- CASE STUDY – integra a estratégia da fileira,
com as suas prioridades centrais e áreas de
atuação para o futuro, de forma a reforçar o
processo de criação de valor sustentável com
inovação

- INICIATIVA PRESTIGE – publicação que inclui

fotografias de arte de algumas obras do setor no
país

- PORTFOLIO INTERNACIONAL –catálogo digital

que integra exemplos de obras de referência no

mercado internacional


