Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção

Designação do projeto: Multi AEC – Gestão Integrada das Multilateris
Código do projeto: POCI-02-0752-FEDER-046963

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

Data de aprovação: 23/11/2020
Data de Início: 01/07/2020
Data de conclusão: 30/06/2023
Custo total elegível: 194 937,60 €
Apoio financeiro da União Europeia: 165 696,96 € (FEDER)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos:
Objetivos e atividades:
O Projeto proposto estabelece como objetivo o reforço das atividades de cooperação e
parceria no setor AEC, promovendo a inovação e a capacidade competitiva
internacional, bem como a promoção internacional do setor da construção,
contribuindo para alavancar a presença do tecido empresarial nos mercados externos,
privilegiando geografias estratégicas nas quais a eficiência, inovação e know-how do
setor AEC sejam reconhecidas. Este objetivo estratégico é concretizado ao nível de três
grandes eixos de intervenção (EI), a saber:
•
•

•

EI1: Dinamização e consolidação da estratégia de internacionalização do
setor AEC, garantindo a sua sustentabilidade a nível nacional e internacional;
EI2: Desenvolvimento e dinamização de ações de cooperação e promoção
internacionais, bem como da capacitação para a internacionalização do setor
AEC;
EI3: Aumento da visibilidade e reconhecimento internacionais do setor AEC.

De forma a operacionalizar e dar sequência à abordagem de intervenção proposta, o
Cluster AEC definiu os seguintes objetivos operacionais (OO):
•

OO1: Criação da Rede Operacional de mobilização para as Instituições
Multilaterais;

•
•
•
•

OO2: Realização de Visitas de Trabalho às Instituições Multilaterais;
OO3: Desenvolvimento de um Plano de Internacionalização;
OO4: Capacitação Estratégica, preparação de concursos e demonstração;
OO5 Promoção Coletiva do setor AEC.

Foram definidas as Principais Atividades:
• Atividade A1 - Benchmarking Internacional:
▪ A1.1 - Criação da Rede Operacional de mobilização para as
Multilaterais;
▪ A1.2 - Realização de Visitas de Trabalho às Multilaterais
• Atividade A2 - Internacionalização Inteligente:
▪ A2.1 - Elaboração de plano de Internacionalização;
▪ A2.2 - Ações de Capacitação Estratégica, preparação de concursos
e demonstração;
• Atividade A3 - Disseminação e Acompanhamento:
▪ A3.1 - Promoção coletiva, Disseminação e Avaliação dos Resultados
do Projeto

