Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção

Designação do projeto: AEC CONNECT - Reforço das Atividades de Cooperação e Parceria no
setor AEC 2017-2020
Código do projeto: POCI-01-0248-FEDER-027538

Objetivo principal: Promovido pelo Cluster AEC, o presente projeto visa o reforço das
atividades de cooperação e parceria no setor AEC, promovendo a inovação e a capacidade
competitiva internacional através da implementação de um plano de ação estruturado em torno
de áreas de intervenção prioritárias para o setor.
Foram definidas duas atividades-chave distintas as quais se interligam a saber:
Atividade 1 - Dinamização, consolidação e sustentabilidade do Cluster AEC a nível nacional e
internacional.
Atividade 2 - Reforço da participação em iniciativas europeias de colaboração e troca de
experiências. as atividades previstas são:

Região de Intervenção: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve
Entidade beneficiária: PTPC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO ASSOCIAÇÃO

Data de aprovação: 21/08/2017
Data de Início: 01/11/2017
Data de conclusão: 31/10/2020
Custo total elegível: 171.857,50 €
Apoio financeiro da União Europeia: 85.928,75 € (FEDER)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O projeto AEC CONNECT,
estabelecia como objetivo estratégico o reforço das atividades de cooperação e parceria no
setor AEC, promovendo a inovação e a capacidade competitiva internacional das empresas do
setor. Neste contexto, por forma a operacionalizar a abordagem de intervenção proposta, o
Cluster AEC definiu os 5 objetivos operacionais (OO):
1. OO1: Conceção de um plano de setup do Cluster AEC e coordenação e gestão das suas
atividades;
2. OO2: Participação e apresentação do Cluster AEC nos meetings da plataforma
tecnológica europeia ECTP;
3. OO3: Organização e implementação de uma visita a entidades congéneres
internacionais de referência - "Best Practices European Cluster Tour";
4. OO4: Organização e dinamização do evento "Portuguese Construction Days @ Brussels",
visando a troca de experiências e networking com outras entidades europeias;
5. OO5: Elaboração de um Manual de Boas Práticas que facilite o acesso a oportunidades
de colaboração no âmbito de programas europeus.

Estes objetivos operacionais dariam resposta às 2 atividades chave estabelecidas no projeto.
Em relação à atividade 1 foram efetuadas as seguintes ações:
 Fórum Cluster AEC 2018 - Sessão pública de divulgação de resultados
 Fórum Cluster AEC 2019 - Sessão pública de divulgação de resultados
 Fórum Cluster AEC 2020- Sessão pública encerramento do projeto
 Elaboração do Plano de setup do Cluster AEC - aquisição de serviços
 Deslocações equipa técnica em território nacional - 2017 a 2020
 Aquisição de equipamento informático (PC, impressora, dockstation)
 Participação reuniões da ECTP 2018 - deslocações e estadas (2018-2020)
 Suporte informático - aquisição de serviços de assistência técnica
Refere-se que os Fórum realizado em 2020 foi realizado virtualmente, de referir ainda que as
deslocações da equipa técnica em território nacional e deslocações às reuniões da ECTP não
puderam ser realizadas pelas restrições existentes devido à pandemia.
Em relação à atividade 2, esta previa o reforço das atividades do cluster com a contratação de
pessoal afeto à gestão do Cluster AEC e ao projeto AEC CONNECT, o que se realizou e ainda o
reforço da participação em iniciativas europeias de colaboração e troca de experiências. Estas
ações previstas realizar-se em 2020 não foram possíveis implementar pelas restrições existentes
devido à pandemia do Covid 19.

