Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção

Designação do projeto: PAQGreen - Programa de Apoio à Qualificação para o Green Deal
Código do projeto: NORTE-02-0853-FEDER-037632

Objetivo principal: O PAQGreen visa melhorar a competitividade das PME através da qualificação
do setor para o desenvolvimento de eco-inovações que permitam novos modelos, produtos e
serviços que antecipem e respondam às exigências futuras, privadas e públicas, relacionadas com
uma gestão holística e sustentável das atividades económicas,
nomeadamente a visão do novo Green Deal da União Europeia.

Região de Intervenção: Norte
Entidade beneficiária: PTPC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO –
ASSOCIAÇÃO

Data de aprovação: 31/03/2021
Data de Início: 01/03/2021
Data de conclusão: 31/12/2022
Custo total elegível: 115 904,42 €
Apoio financeiro da União Europeia: 98 518,76 € (FEDER)
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: O objetivo principal do PAQGreen
passa por qualificar as PME do setor AEC da Região Norte para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços com base em eco inovações, através dos seguintes SUB objetivos:
- Produzir e disseminar informação sobre o novo Green Deal, seus desafios e oportunidades para o
setor AEC.
- Definir um plano de ação objetivo até 2025 para resposta aos desafios e oportunidades do Green
Deal, que possa vir a ser implementado na sequência do projeto.
- Produzir e disseminar Livro Branco com as mais recentes recomendações no âmbito da contratação
pública ecológica para o setor AEC, para preparação da oferta e contributo para uma formulação
sustentável do lado da procura.

- Promover o aparecimento de novas ideias inovadoras que possam consubstanciar-se em vantagens
competitivas para o setor, induzindo novas competências que orientem o setor em relação às novas
exigências de sustentabilidade dos seus negócios.
- Incentivar a cooperação e coo petição entre PME e entre PME e entidades do sistema tecnológico
e científico nacional.
- Incentivar o investimento e transferência de tecnologia como forma de acrescentar valor ao setor.
- Atualizar e melhorar a imagem do setor junto da opinião pública, melhorando também a perspetiva
de captação de novos talentos.
- Induzir a utilização e interação digital por parte da força de trabalho e empresários do setor.
Foram definidas 6 Ações distintas as quais se interligam a saber:
Ação 1 – Prelúdio Digital;
Ação 2 - Qualificar o Setor AEC para o Green Deal;
Ação 3 - Hackathon EcoConstrução;
Ação 4: Plano de Ação para a Qualificação das PME do Setor AEC na Região Norte para o Green
Deal;
Ação 5: Epílogo;
Ação 6: Comunicação e Gestão.

